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Pertamina Dukung Mudik Aman Mudik Sehat 
Bersama BUMN 2022 
JAKARTA - Pertamina group turut berpartisipasi 
menyukseskan proram mudik gratis Kementerian 
BUMN “Mudik Aman Mudik Sehat Bersama BUMN 
2022”. Pertamina menyediakan 40 bus dengan 
pilihan 10 rute tujuan dan total 1.600 pemudik 
yang berangkat dari Stadion Gelora Bung Karno, 
Jakarta menuju kota tujuan. 

Program mudik grat is  in i  merupakan 
Kolaborasi 25  perusahaan BUMN dengan 
menyediakan 510 bus dan 24 Kereta Api yang 
akan memberangkatkan kurang lebih 40 ribu 
pemudik. Dengan puncak acara pelepasan (flag 
off) oleh Menteri BUMN Erick Thohir, program ini 
merupakan jawaban dari antusiasme masyarakat 
dalam melakukan perjalanan mudik Lebaran 
tahun 2022. 

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, 
kegiatan mudik ini bentuk koordinasi antar BUMN 
untuk mendukung arahan Presiden RI Joko 
Widodo melayani para pemudik. Dia berharap 
kegiatan mudik ini bisa berjalan aman dan lancar. 

“Ini adalah amanah bagaimana pejabat 
publik harus bisa melayani rakyatnya dengan 
baik. Mudah-mudahan perjalanan mudiknya 
aman dan nyaman. Jangan lupa jaga protokol 
kesehatan juga, sama-sama kita jaga,” kata Erick 
saat pelepasan rombongan mudik di Stadion 
Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, 
Rabu (27/4/2022). 

Erick berharap, para pemudik tetap menjaga 
keamanan dan bersabar selama di perjalanan, 
terutama j ika terjadi kemacetan. Tak lupa, 
Erick juga berpesan kepada pengemudi untuk 
berkendara dengan aman dan selamat. 

“Mudah-mudahan kemacetannya t idak 
seperti yang dibayangkan, namun jika terjadi 
macet harap sabar, jangan mudah terprovokasi. 
Karena pemerintah semua berkoordinasi agar arus 
mudik ini lancar,” kata Erick. 
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“Kepada pengemudi, saya berharap harus 
benar-benar dijaga. Jangan jadi pembalap. Dan 
yang penting sekali keamanan harus tetap dijaga,” 
imbuh Erick. 

Sementara itu, Direktur Penunjang Bisnis 
Pertamina Dedi Sunardi yang hadir dalam 
kegiatan tersebut menyampaikan kesehatan dan 
keselamatan pemudik adalah hal yang paling 
utama dalam mendukung acara ini. 

Untuk kesehatan, Pertamina bekerja sama 
dengan anak perusahaan yang bergerak di 
bidang pelayanan kesehatan PT Pertamina 
Bina Medika Indonesia Healthcare Corporation, 
atau biasa disingkat menjadi Pertamedika IHC, 
memastikan peserta mudik Pertamina telah 
melakukan vaksinasi dan dalam kondisi sehat, 
serta mematuhi protokol kesehatan. Adapun 
untuk kendaraan pemudik Pertamina bekerja 
sama dengan DAMRI memastikan keamanan 
dan kelayakan  kendaraan untuk keselamatan 
pemudik hingga tiba di kota tujuan akhir. 

“Part is ipasi Pertamina dalam Program 
Mudik Aman Mudik Sehat Bersama BUMN 
2022 merupakan bentuk #energiuntukistiqomah 
Pertamina untuk memberikan kemudahan bagi 
masyarakat yang ingin pulang kampung dengan 
nyaman dan aman,” ujar Dedi. 

Dedi mengucapkan terima kasih kepada 
seluruh pihak yang telah membantu acara ini. Ia 
berpesan kepada pemudik yang akan berangkat 
untuk selalu menjaga protokol kesehatan selama 
perjalanan hingga tiba di kota tujuan. 

“Pertamina mengapresiasi upaya program 
‘Mudik Aman Mudik Sehat Bersama BUMN 
2022’ berbagi kebahagiaan dan keberkahan 
kepada pemudik agar mereka bisa berkumpul 
dengan sanak keluarga di kampung halaman. 
Terima kasih Pertamina sudah dilibatkan, semoga 
kontribusi kami ini dapat memberikan kemudahan, 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pada 
Bapak Ibu dan keluarga, semoga selamat sampai 
tujuan,” ujarnya. 

Ia juga berpesan kepada awak bus serta 
supir untuk selalu berhat i-hat i  dan patuh 
terhadap peraturan lalu lintas yang berlaku. “Saya 
mengingatkan untuk selalu patuh kepada aturan 
yang berlaku, yang terpenting selamat sampai di 
tujuan. Semoga apa yang telah dilakukan menjadi 
amal ibadah bagi kita semua,” katanya. 

Adapun dalam menghadapi mudik Lebaran 
Idul Fitri tahun ini, selain menyiapkan tambahan 
pasokan BBM di seluruh SPBU, Pertamina juga 
menyediakan layanan tambahan selama  periode 
Satgas Ramadan Idul Fitri (RAFI), seperti SPBU 
Siaga di wilayah jalur potensial (Jalur tol, Jalur 
wisata, jalur logistik) yang disiagakan 24 jam 
sebanyak 1.370 SPBU, sedangkan agen dan 
outlet LPG Siaga yang juga disiagakan hingga 
24 jam khusus di wilayah dengan permintaan 
tinggi saat Ramadan dan Idul Fitri sebanyak 48 
ribuan unit. 

Sedangkan di lokasi yang tidak ada SPBU 
disiapkan juga Kiosk Pertamina Siaga yang 
menyediakan Pertamax dan Dex series sebanyak 
85 unit yang tersebar di 47 lokasi. Pelayanan 
Motor ist  yakni  layanan antar untuk BBM 
(Pertamax/Dex series) untuk konsumen di lokasi-
lokasi macet juga disiapkan sebanyak 339 unit. 
Selain itu, mobil tangki yang disiagakan sebagai 
kantong/cadangan suplai BBM juga disiapkan 
hingga 154 unit. 

“Tak hanya itu, fasilitas kesehatan yang 
bekerja sama dengan Pertamedika juga kita 
siapkan untuk penyediaan pengecekan kesehatan 
termasuk ambulans. Semua kami kerahkan untuk 
meningkatkan pelayanan agar masyarakat aman 
dan nyaman dalam perjalanan mudik,” tutup 
Dedi.•PTM

Menteri BUMN Erick Thohir melepas secara langsung keberangkatan pemudik pada acara “Mudik Aman Mudik Sehat” Bersama 
BUMN 2022 yang diselenggarakan di Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (27/4/2022).

Direktur Penunjang Bisnis Pertamina Dedi Sunardi memberikan bingkisan ketika menyapa 
pemudik pada acara “Mudik Aman Mudik Sehat” Bersama BUMN 2022 yang diselenggarakan 
di Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (27/4/2022)

Bus untuk pemudik  jurusan Jakarta - Malang yang disediakan Pertamina  pada acara “Mudik 
Aman Mudik Sehat” Bersama BUMN 2022, di Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (27/4/2022). 
Pertamina menyiapkan 40 bus untuk para pemudik ke 10 rute  di Pulau Jawa.
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PENGANTAR REDAKSI :
Medan, Direktur Penunjang Bisnis Pertamina, Dedi Sunardi ke Makassar, Direktur SDM Pertamina M. Erry Sugiharto ke Batam, dan Direktur Keuangan Pertamina 
Emma Sri Hartini ke Cirebon,  di putaran terakhir Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati melakukan Safari Ramadan ke Lahendong, Sulawesi Utara, (25/4/2022), 
dan Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha  (SPPU) Pertamina, Iman Rachman ke Cilacap, (25/4/2022).  
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Safari Ramadhan : Perwira Pertamina
Jaga Kekompakan  
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MANADO - Pertamina kembali mengadakan 
Safari Ramadan (Safram).  Kali ini, Direktur Utama 
Pertamina Nicke Widyawati menyapa langsung 
perwira Pertamina Geothermal Energy (PGE) area 
Lahendong, Tomohon, Sulawesi Utara, Senin, 25 
April 2022. 

P a d a  k e s e m p a t a n  t e r s e b u t ,  N i c k e 
menyampaikan bahwa perwira Pertamina harus 
dapat mempertahankan esensi perusahaan sebagai 
integrator pertumbuhan perekonomian Indonesia, 
serta dalam menerapkan semangat resiliensi dalam 
performa kerja untuk dapat recover stronger di 
tahun 2022 ini. 

“Mari kita gunakan energi di bulan suci ini untuk 
dapat berpegang teguh pada kebaikan terhadap 
sesama, dan berjuang tanpa menyerah. Menjalani 
hidup dengan pendirian yang kukuh, diiringi 
tingkah laku, ucap dan hati lembut, dan senantiasa 
menyebar energi baik penuh manfaat untuk sesama 
manusia,” kata Nicke. 

Hal i tu juga bisa diref leksikan melalui 
perusahaan, lanjut Nicke, banyak pihak di luar 
sana yang ingin melihat Pertamina terpecah belah. 
“Hampir setiap hari ada saja berita negatif mengenai 
Pertamina yang menguji kepercayaan masyarakat,” 
ujar Nicke. 

Ia menambahkan bahwa hal seperti itu 
harus di-counter dengan membuktikan melalui 
kekompakan perwira dalam membela perusahaan 
dan mempertahankan marwah Pertamina. 

“Mari kita renungkan kembali tujuan kita 
bekerja, untuk memberikan energi yang baik dan 
menularkan energi positif untuk orang lain,” tutur 
Nicke. 

Melalui tema Safram 2022 yakni Energi untuk 
Istiqomah, Nicke berharap antara perusahaan dan 
pekerja dapat memiliki mutual trust dan mutual 
respect. 

“Lingkungan kerja yang kondusif dan konstruktif 
akan mampu mempercepat implementasi langkah 
strategis demi kemajuan perusahaan, bangsa dan 
negara ini,” kata Nicke.•HM
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Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati memberikan sambutan dalam kegiatan MWT & Safari Ramadan di kantor PGE 
Area Lahendong, Tomohon, Sulawesi Utara, Senin, (25/4/2022).
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Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati secara simbolis memberikan bantuan untuk peningkatan sarana dan prasarana 
pondok pesantren yang ada di sekitar wilayah kerja PGE Area Lahendong.
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Direktur SPPU Pertamina Apresiasi Kinerja Perwira Kilang 
Cilacap 
CILACAP - Direktur Strategi, Portofolio, dan 
Pengembangan Usaha  (SPPU) Pertamina, 
Iman Rachman, melakukan Safari Ramadan 
ke PT KIlang Pertamina Internasional (KPI) 
Unit IV Cilacap, Jawa Tengah.

Iman Rachman  meninjau langsung 
aktivitas operasi serta fasilitas-fasilitas di 
area kilang. Momen ini juga menjadi wadah 
bagi manajemen untuk lebih dekat dengan 
para perwira  yang bertugas di Kilang 
Cilacap, melalui kegiatan buka bersama yang 
berlangsung di Patra Graha RU IV Cilacap, 
Senin (25/4/2022). 

Turut mendampingi pada kesempatan 
ini Direktur Utama PT Kilang Pertamina 
Internasional (KPI) Taufik Aditiyawarman, 
Direktur Operasi PT KPI Didik Bahagia, 
Direktur Projects & Operations PPI Norman 
Ginting dan SVP Research & Technology 
Innovation Pertamina Oki Muraza. 

Di sela-sela menunggu waktu berbuka 
puasa dengan para perwira serta ratusan 
anak yatim dan panti asuhan yang hadir, 
Iman mengungkapkan apresiasinya atas 
pencapaian kinerja positif RU IV Cilacap 
selama ini. Untuk itu ia berpesan kepada 
seluruh perwira agar senantiasa menjaga 
keberlangsungan aktivitas operasi Kilang 
Cilacap mengingat besarnya manfaat kilang 
tersebut, tak hanya bagi Pertamina, tapi 
juga rakyat Indonesia, termasuk masyarakat 
Cilacap. 

“Banyak orang yang bergantung 
h i d u p n y a  d a r i  K i l a n g  C i l a c a p  i n i . 
Kami berharap Bapak/Ibu sekalian yang saat 
ini bekerja di Pertamina bisa bersama-sama 
menjaga aset kita, sehingga kinerja ýatkan,” 
ungkap Iman. 

Hal senada disampaikan Direktur Utama 
PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) 
Taufik Aditiyawarman. Menurutnya, kinerja 
yang sudah berjalan  baik patut untuk 
dipertahankan. Taufik juga berharap sistem 
yang ada di kilang ini bisa diimplementasikan 
di seluruh kilang Pertamina yang ada di 
tanah air. 

“Karena untuk kesinambungan operasi 
dan reliability peralatan, mohon untuk menjadi 
bagian dari diri kita untuk merawat, menjaga, 
untuk melihat kira-kira apa yang masih kurang 
dan perlu kita perbaiki,” ujar Taufik. 

Tak hanya berkunjung ke area kilang 
dan berbuka puasa, pada kesempatan ini 
Pertamina juga memberikan santunan senilai 
ratusan juta rupiah kepada anak yatim dan 
panti asuhan yang berada di wilayah Cilacap, 
Jawa Tengah. Pertamina juga melakukan 
program penghijauan berupa penanaman 
pohon di sekitar wilayah operasi kilang 
Cilacap.•STK
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Direktur SPPU Pertamina Iman Rachman memberikan sambutan dalam Safari Ramadan di Kilang Cilacap
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Direktur Strategi, Portfolio dan Pengembangan Usaha Pertamina Iman Rachman memberikan santunan saat Safari di Kilang 
Cilacap, Senin (25/4/2022).
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Direktur Strategi, Portfolio dan Pengembangan Usaha Pertamina Iman Rachman melakukan penanaman pohon sebagai 
program penghijauan di MTH baru, Cilacap, Jawa Tengah, Senin (25/4/2022).
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PERTAMINA GROUP TEBARKAN KEBAIKAN
DI BULAN SUCI RAMADAN 

SOCIAL Responsibility

Setiap bulan Ramadan, Pertamina Group selalu berbagi kebahagiaan dengan memberikan santunan 
kepada anak yatim dan kaum duafa yang tinggal di sekitar wilayah operasinya. Berikut beberapa informasi 

kegiatan yang diterima redaksi. 

PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Unit Balikpapan melakukan penggalangan 
donasi selama bulan suci Ramadan. Donasi yang dikumpulkan dari pekerja, mitra 
kerja dan keluarga ini mencapai Rp107 juta. Hasil kegiatan employee volunteerism 
tersebut disalurkan ke beberapa tempat,  di antaranya Panti Asuhan (PA) Amanah 
Umat, PA Aisyah, PA Al Kahfi, PA Annaja Petung PPU, PA Uswatun Khasanah PPU, PA 
Al Ikhlas PPU, Kelompok Perkumpulan Penyandang Disabilitas Cabang Balikpapaa, 
serta beberapa kelompok penerima bantuan lainnya. Sebagian juga disalurkan untuk 
membantu rumah ibadah.•SHR&P BALIKPAPAN

PT KILANG  PERTAMINA INTERNASIONAL UNIT 
BALIKPAPAN 

Sepanjang bulan Ramadan, PT Pertamina Lubricants (PTPL) memberikan santunan 
kepada 1.300  anak yatim dan duafa di setiap wilayah operasi. Mereka berasal dari 
50 yayasan. Total santunan yang dibagikan sebesar Rp455 juta. Sejak pandemi 
COVID-19, baru tahun ini PTPL mengundang kembali perwakilan anak yatim dan duafa 
untuk berkumpul bersama di pabrik, bersilaturahmi, berdoa bersama dan berbuka 
puasa bersama dengan tetap menerapkan prosedur kesehatan yang ketat.•SHC&T-PTPL

PT PERTAMINA LUBRICANTS 

PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Unit Cilacap kembali menyalurkan bantuan 
beras sebanyak 6 ton untuk para nelayan di Kabupaten Cilacap. Selain terkait 
momentum jelang Idul Fitri 1443 H, bantuan kebutuhan pokok ini juga untuk 
meringankan beban masyarakat nelayan yang saat ini dalam masa paceklik. Simbolis 
penyerahan bantuan beras dilakukan oleh Area Manager Communication, Relations 
& CSR PT KPI RU IV Cilacap, Cecep Supriyatna kepada 2 lembaga yang menaungi 
kelompok nelayan nelayan, yakni Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan 
KUD Mino Saroyo, Cilacap, Jumat (22/4/2022).•SHR&P CILACAP

PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL UNIT 
CILACAP 

Energi berbagi kebaikan terus ditebarkan di bulan suci Ramadan, mengusung 
Semangat Energi untuk Istiqamah, Pertamina Patra Niaga Sumbagsel membagikan 
50 paket sembako berupa beras, minyak goreng, sarden kaleng dan kebutuhan 
pokok lainnya diberikan sebagai salah satu wujud nyata kepedulian Pertamina kepada 
loper koran di Kota Palembang. Bantuan paket sembako tersebut diharapkan dapat 
membantu mengurangi beban dari dampak wabah COVID-19 terhadap perubahan 
aktivitas kerja dan penurunan pendapatan ekonomi masyarakat khususnya para 
loper koran.•SHC&T SUMBAGSEL

PT PERTAMINA PATRA NIAGA  REGIONAL 
SUMBAGSEL 
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Dalam rangka mensyiarkan agama Islam dan menyemarakkan Bulan Ramadhan 1433 
H pada generasi muda yang berada di sekitar wilayah kerja, Pertamina melalui PT 
Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) Refinery Unit (RU) Dumai bersama Baituzzakah 
Pertamina (Bazma) RU II Dumai  mengumumkan pemenang dan penyerahan hadiah 
Lomba Festival Ramadan Bazma dalam Program Energi Ramadhan 1443H, Minggu 
(24/4/2022). Kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Al-Muhajirin Bukit Datuk dihadiri 
oleh Pjs. General Manager RU II, Khabibullah Khanafie, Ketua Bazma RU II Dumai, Tur 
Istanto Widodo, Ketua MUI Kota Dumai selaku Dewan Hakim Festival Ramadhan, Drs. 
H. Zakaria , perwakilan Kantor Kementerian Agama, Kepala Dinas Pendidikan, dan 
perwakilan PWP Kota Dumai. Program Festival Ramadhan terdiri dari lomba adzan 
tingkat remaja masjid se-Kota Dumai yang diikuti oleh perwakilan dari 17 remaja masjid 
yang memperebutkan total hadiah senilai Rp30 juta. Program Yatim Ceria merupakan 
program berbagi kebahagiaan bersama anak yatim dengan cara membagikan paket 
baju lebaran, perlengkapan sholat disertai pemberian sagu hati kepada 100 anak 
yang bertempat tinggal di sekitar wilayah PT KPI RU II dan Perumahan Pertamina 
Bukit Datuk dengan total nilaiRp 30 juta. Sedangkan Program Tebar Da’i Ramadhan 
merupakan program pengiriman 45 orang Da’i di 10 malam terakhir Bulan Ramadhan 
ke 3 kecamatan di Kota Dumai, yaitu Kecamatan Sei-Sembilan, Kecamatan Medang 
Kampai dan Kecamatan Bukit Kapur. Program ini terlaksana berkat bantuan dari 
Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Kota Dumai.•SHR&P DUMAI

PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL UNIT 
DUMAI 

Patra Jasa kembali menggelar Safari Ramadan. Rangkaian kegiatan tahun ini dimulai 
dengan buka puasa bersama Direktur Pengembangan Bisnis, Evalina Sitepu di Patra 
Cirebon Hotel & Convention bersama adik-adik dari Yayasan Umat Mandiri Nusantara 
(YAUMA) dan adik-adik disabilitas dari lingkungan sekitar hotel, (13/4/2022).  Acara 
yang sama juga digelar di Patra Anyer Hotel bersama Direktur Utama  Putut Ariwibowo 
dan Direktur Teknik  Whisnu Bahriansyah, (14/4/2022).
Pada (19/4/2022), Patra Jasa memberikan santunan yatim piatu di Patra Jasa Office 
Tower, Jakarta yang dihadiri oleh Direktur Keuangan dan Umum Fadjar Judisiawan 
dan Direktur Pemasaran dan Operasi Litta Ariesca. Sebanyak 100 anak yatim piatu 
yang tinggal di sekitar Patraland Residensial Kuningan dan lingkungan sekitar Masjid 
Jami At-Taufieq Patra Jasa Office Tower menerima santunan dan sembako.
Pada (21/4/2022), di Patra Semarang Hotel & Convention,  Direktur Teknik  Whisnu 
Bahriansyah berbagi dengan 50 anak yatim dan disabilitas dari Yayasan Riyadlus 
Sholihin dan Yayasan Penyandang Anak Cacat (YPAC). Dan pada hari yang sama 
juga dilaksanakan secara hybrid tausiyah Ramadan bersama Ustadz Taufiqurahman 
yang diikuti perwira dari berbagai daerah.•PATRA JASA

PATRA JASA

Sebagai amaliyah rutin di setiap Ramadan, takmir Masjid Baiturrahim komplek 
Perumahan Pertamina Gunung Simping kembali menyelenggarakan lomba anak 
Islami Ramadan 1443, Minggu (17/4/2022). Lomba diperuntukkan warga Perumahan 
Pertamina Gunung Simping, Cilacap Tengah dan Tegalkatilayu, Kecamatan Cilacap 
Selatan  dan diikuti oleh  60 anak. Ragam lomba yang digelar antara lain mewarnai, 
membaca surat-surat pendek, lomba praktik wudhu, serta lomba adzan khusus 
peserta putra. Penyelenggaraan lomba-lomba dilakukan dengan tetap menerapkan 
protokol kesehatan. Diantaranya penggunaan masker, durasi lomba yang tidak terlalu 
lama, pembatasan jumlah peserta yang berlaga di setiap lomba, hingga pengaturan 
jarak antar peserta.•SHR&P CILACAP

PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL UNIT 
CILACAP

PT Nusantara Regas (NR) menggelar khataman Qur’an dan doa bersama stakeholders 
perusahaan di area operasional Muara Karang yaitu di Masjid Roudhatul Jannah, 
(26/4/2022). Kegiatan di bulan Ramadan yang kembali diadakan secara tatap muka 
ini dihadiri Direktur Operasi & Komersial dan para perwira Regas. Dalam acara 
tersebut NR memberikan santunan kepada 30 anak hafidz yang berada di area Muara 
Karang. Selama Ramadan tahun ini NR juga telah memberikan  613 santunan anak 
yatim di wilayah operasional lainnya termasuk Muara Angke dan Kepulauan Seribu 
yaitu di Pulau Untung Jawa, Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Pulau Kelapa, dan 
Pulau Harapan.•NR

NUSANTARA REGAS
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Pengantar Redaksi:
Keberhasilan PT Pertamina International Shipping (PIS) mencetak laba US$127,51 

juta di tahun pertama perannya sebagai Subholding Integrated Marine Logistics  menjadi 
bukti komitmen seluruh jajaran PIS menunjukkan kinerja terbaiknya untuk Pertamina. 
Bagaimana langkah PIS selanjutnya untuk berkembang lebih baik dan berlayar lebih 
jauh ke depannya (growing better, sailing further), berikut penjelasan Direktur Utama 
PIS Erry Widiastono. 

 

Masif melakukan transformasi dan gencar melakukan ekspansi global, 
menjadikan PT Pertamina International Shipping (PIS) berhasil mencetak 
laba hingga US$127,51 juta di tahun 2021. Bisa dijelaskan terkait 
hal ini dan faktor-faktor apa saja yang mendukung pencapaian 
kinerja positif tersebut? PIS berhasil mencatatkan pertumbuhan 
kinerja yang membanggakan di tengah kondisi ekonomi global 
yang penuh dengan ketidakpastian. Selama tahun 2021, PIS terus 
melakukan ekspansi kargo untuk melayani pelayaran internasional. 
Jumlah kapal milik PIS yang disewa oleh perusahaan energi 
internasional tercatat mengalami peningkatan signifikan. 

Kapal-kapal ini mengangkut muatan berupa minyak mentah 
(crude oil), white oil, dan gas. PIS juga melakukan perluasan 
trading area dari 8 rute menjadi 11 rute internasional meliputi, 
yakni Afrika, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Australia, Singapura, 
Malaysia, Tiongkok, Amerika Serikat, India, Aljazair, dan 
Bangladesh.

PIS juga  menambah armada distribusi energi Very 
Large Crude Carrier (VLCC) “MT Pertamina Pride” dan 
“MT Pertamina Prime” dengan kapasitas 2 juta barel.

PIS juga melakukan inovasi untuk menekan 
biaya perkapalan dengan mengintegrasikan tonase 
domestik-internasional sehingga tonase idle dapat 
dikomersilkan. Pencapaian ini cukup membanggakan 
dan menjadi semangat untuk lebih meningkatkan 
kinerja

Lantas bagaimana dengan target perusahaan 
di tahun ini? Inovasi dan upaya apa saja 
yang dilakukan perusahaan guna mendukung 
tercapainya target tersebut? Kami menyadari 
pentingnya perencanaan dan upaya-upaya strategis 
agar perusahaan dapat mencapai kinerja yang optimal. 
Direksi melaksanakan rapat untuk merumuskan langkah-
langkah strategis dan kebijakan yang perlu diambil, dengan 
mempertimbangkan kondisi perekonomian, kebutuhan 
perusahaan, proyeksi, prospek usaha, maupun pangsa pasar.

Kami memandang tahun 2022 sebagai tahun terobosan dan 
kesempatan usaha yang semakin luas bagi PIS. Pada awal tahun, PIS 
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telah diberi kepercayaan untuk menjalankan 
kontrak-kontrak baru dengan perusahaan 
dunia untuk mendistribusikan energi di pasar 
global. Untuk mewujudkan visi PIS sebagai 
Asian Leading Marine Logistics Company, 
bisnis PIS tidak hanya berfokus pada sektor 
layanan angkutan perkapalan saja, tetapi juga 
jasa terminal dan penyimpanan berstandar 
internasional. PIS juga memperluas cakupan 
muatan angkutan untuk gas, petrokimia, dan 
kargo bulk/kontainer di samping sektor bahan 
bakar energi seperti BBM dan crude.

Sebagai perusahaan yang sedang 
bertransformasi menjadi Global Integrated 
Marine Logistics Company dengan target 
pendapatan mencapai US$ 4 Miliar di 
tahun 2030, pada tahun 2022 PT PIS 
akan melaksanakan kegiatan Unlock Value 
melalui strategic partnership dan M&A 
untuk merealisasikan target pertumbuhan 
ke depan.  

Pertamina berkomitmen mendukung 
transisi energi yang sejalan dengan 
program bauran energi nasional hingga 
2050 mendatang. Bagaimana tanggapan 
sekal igus upaya PIS Subholding 
Integrated Marine Logistics guna 
mewujudkan hal ini? PIS menyikapi dan 
mengantisipasi kebijakan transisi energi 
melalui Langkah-langkah strategis yang 
sejalan dengan program bauran energi 
nasional hingga 2050 mendatang.

Sejalan dengan program bauran energi 
hingga 2050 yang ditetapkan dalam Rencana 
Umum Energi Nasional (RUEN), di mana 
pemanfaatan energi baru dan energi baru 
terbarukan diproyeksi bisa mencapai hingga 
30%. Kebutuhan akan gas dan energi yang 
lebih hijau di masa mendatang akan lebih 
besar dibanding kebutuhan untuk minyak 
dan batu bara.

Oleh sebab itu, saat ini kami fokus 
investasi untuk menyediakan angkutan 
gas atau jenis jenis kapal lainnya yang siap 
menyalurkan kargo energi yang lebih hijau. 
Namun, dalam masa transisi ini, kami juga 
tetap berkomitmen untuk menyalurkan energi 
fosil ke seluruh wilayah Indonesia.

PIS juga sudah menyiapkan strategi 
untuk menjadi Green Integrated Marine 
Logistics Company yang dibagi dalam 3 fase.

Fase pertama adalah mengurangi jejak 
karbon dengan melakukan peremajaan kapal. 
Selain itu, perusahaan juga menerapkan 
beberapa metode baru untuk mengoperasikan 
kapal, pelabuhan, dan terminal yang mampu 
mengurangi emisi karbon.

Di fase kedua, PIS fokus menjadi 

perusahaan rendah karbon dengan 
menerapkan kapal-kapal berbahan bakar 
ganda, desain kapal yang ramah lingkungan, 
serta pemanfaatan teknologi canggih untuk 
efisiensi energi.

Pada tahap ketiga, PIS akan menjadi 
perusahaan yang netral karbon.

PIS juga terus mengembangkan 
armada kapal  yang lebih ramah 
lingkungan guna mewujudkan aspirasi 
menjadi Green Integrated Marine 
Logistics Company. Bisa dijelaskan lebih 
dalam terkait hal ini dan berapa jumlah 
armada PIS yang masuk dalam kategori 
ramah lingkungan? PIS menyiapkan 
investasi sekitar US$ 3 miliar di mana salah 
satu peruntukkannya adalah menambah 69 
kapal baru untuk mendukung lingkungan 
yang lebih hijau. Dengan tambahan itu, maka 
jumlah armada kapal perseroan akan menjadi 
164 unit dari total yang ada saat ini 95 unit.

Kapal yang dimiliki PIS menggunakan 
bahan bakar low sulfur dan dilengkapi 
dengan menginstalasi peralatan yang bisa 
membantu menurunkan serta menghalangi 
gas buang kapal tersebut.Teknologi ini sudah 
diterapkan di dua kapal carrier milik PIS, 
yakni Pertamina Pride dan Pertamina Prime. 
Pembangunan kapal-kapal baru milik PIS 
juga akan menerapkan teknologi kapal-kapal 
yang eco friendly.

A p a  h a r a p a n  B a p a k  b a g i 
kelangsungan bisnis PIS ke depan? Dan 
adakah pesan-pesan yang ingin Bapak 
sampaikan kepada seluruh perwira PIS? 
Harapannya, PT Pertamina International 
Shipping (PIS) bisa terus aktif menjajaki pasar 
luar negeri untuk mengembangkan bisnis 
dan mewujudkan visi menjadi Asian Leading 
Integrated Marine Logistics Company dan 
mencapai target revenue sekitar US$4 miliar 
di tahun 2030.

P e r u s a h a a n  t e n t u n y a  s a n g a t 
mengapresiasi dan berterima kasih kepada 
seluruh perwira dan pertiwi PIS yang telah 
mencurahkan waktu dan tenaganya untuk 
meningkatkan kinerja PIS, kita semua adalah 
pejuang-pejuang yang menjadi roda penting 
dalam distribusi energi nasional. 

Seluruh perwira dan pertiwi, baik yang 
bekerja di laut maupun di perkantoran 
berkontribusi besar dalam memajukan 
perusahaan. 

Mari bersama-sama kita “Growing 
Better, Sailing Further” dengan bersinergi 
dan bertumbuh bersama dengan lebih baik 
lagi.•PIS/STK

Editorial

Energi untuk 
Istiqomah

Tahun ini, suasana bulan suci 
Ramadan dan hari raya Idulf itr i 
kembal i  semarak. Ibadah yang 
menghiasi Ramadan mulai kembali 
h i d u p  d i  m a s j i d .   M a y o r i t a s 
m a s y a r a k a t  I n d o n e s i a  p u n 
kembali antusias bersilaturahmi  
ke kampung halaman  meski wabah 
COVID-19 belum sepenuhnya usai. 

Idulfitri tahun ini pun disambut 
dengan suka cita.  Kebahagiaan 
kembal i  terpancar  dar i  t rad is i 
mudik yang banyak dilakoni umat 
Islam. Di hari yang fitri ini, budaya 
sungkem dengan orangtua dan 
be rs i l a tu rahmi  dengan  sanak 
saudara d i  kampung ha laman 
k e m b a l i  d i l a k u k a n .  A p a l a g i 
pemerintah memberikan waktu cuti 
bersama yang lumayan panjang 
pada tahun ini. 

S e b a g a i  B U M N  y a n g 
diamanatkan mengelola energi 
n a s i o n a l ,  P e r t a m i n a  p u n 
mengantisipasi lonjakan konsumsi 
BBM dan LPG dengan seksama. 
Apa pun kondisinya,  Pertamina 
tetap memastikan tidak ada satu 
pun lap isan masyarakat  yang 
kekurangan pasokan energi. Itulah 
hak ika t  tag l ine  Ramadan dan 
Idulfitri yang diusung Pertamina 
tahun ini, Energi untuk Istiqomah. 

K a l i m a t  t e r s e b u t  m e n j a d i 
sebuah s imbol  komi tmen dan 
dedikasi BUMN ini kepada seluruh 
komponen bangsa di manapun 
dan  da l am kond i s i  apa  pun . 
Seluruh perwira tetap istiqomah 
memberikan energi untuk negeri ini. 

Kami menyadari, tak ada gading 
yang tak  re tak .   O leh  karena 
itu, di hari raya Idulfitri, dengan 
segala kerendahan hati, seluruh 
jajaran BUMN ini menghaturkan 
p e r m o h o n a n  m a a f   j i k a  a d a 
keputusan korporasi yang belum 
dipahami masyarakat. Percayalah, 
Pertamina berupaya maksimal 
untuk selalu memberikan manfaat 
yang  sebesa r-besa r nya  bag i 
bangsa ini. 

Ta q a b b a l a l l a h u  m i n n a  w a 
minkum. Semoga Allah menerima 
amal kami dan kalian. Aamiin….•
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Pertamina Siaga, Temani Perjalanan Istiqamah-mu 
Menyambut Hari yang Fitri 
JAKARTA -  “Mulai dari nol ya,” kata Rian, 
operator SPBU di Rest Area Km 102A Cipali yang 
pada tahun ini diberikan amanah untuk melayani 
pengisian bahan bakar untuk kendaraan pemudik 
yang dalam perjalannya kembali ke kampung 
halaman untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri 
1443H, ataupun melayani masyarakat yang ingin 
menghabiskan waktu dengan keluarganya dengan 
berlibur setelah 2 tahun lamanya masyarakat tidak 
melakukan perjalanan ini. 

Diperkirakan, 85 juta masyarakat Indonesia 
akan melakukan perjalanan dalam masa Idul Fitri 
di tahun 2022, dan demi mendukung perjalanan 
ini, ribuan pejuang energi Pertamina Sejak 11 
April lalu hingga 10 Mei yang tergabung dalam 
T im Satgas RAFI Pertamina berkomitmen 
menjalankan amanahnya melayani kebutuhan 
energi masyarakat melalui berbagai layanan 
Pertamina Siaga. 

Sejak Satgas RAFI ini dimulai, Pertamina terus 
menjaga stok seluruh produknya, untuk produk 
BBM rata-rata seluruhnya berada diatas 18 hari, 
LPG diatas 13 hari, dan Avtur 37 hari. Selain itu, 
seluruh fasilitas dan sarana operasionalnya yang 
meliputi 114 Terminal BBM, 23 Terminal LPG, 
lebih dari 7.400 SPBU, 667 SPBE, 4.972 Agen 
LPG, dan 68 DPPU juga disiagakan, termasuk 
dari personilnya. 

“Tugas kami adalah untuk membantu 
perjalanan masyarakat menunaikan ibadah serta 
bersilaturahmi dengan keluarga dan kerabat. 
Tentu ada perasaan sedih ketika tidak dapat 
berkumpul saat lebaran, namun disinilah kami 
harus teguh, istiqamah dan yakin bahwa bahwa 
ini juga merupakan ibadah yang akan membawa 
keberkahan, bagi keluarga dan masyarakat yang 
merayakan,” tutur Sudarsono, awak mobil tanki 
yang membawa 24 Kilo Liter (KL) BBM menuju 
SPBU di jalur mudik wilayah Malang dan Jawa 
Timur. 

Selain layanan utama, sejak dari 21 April 

SATGAS RAFI 2022

hingga 8 Mei, layanan Pertamina Siaga juga hadir 
sebagai tulanga punggung energi untuk kelancaran 
arus mudik di tahun 2022. Ada lebih dari 1.370 
SPBU Siaga termasuk 300 lebih diantaranya 
menyediakan takjil bagi masyarakat, 339 unit 
Motoris Pertamina Delivery Service yang selalu 
siap menembus kemacetan untuk mengantarkan 
bahan bakar bagi yang membutuhkan disaat 
keadaan darurat, 154 titik SPBU Kantong untuk 
mengurai kepadatan di SPBU, serta 85 titik Kiosk 
Pertamina Siaga atau Pertashop Siaga yang 
menyediakan BBM berkualitas yakni Pertamax 
Series dan Dex Series di 47 titik lokasi strategis. 

Tidak hanya BBM, Pertamina juga menyiapkan 
lebih dari 48 ribu agen dan outlet LPG Siaga, 
beroperasi 24 jam bahkan di hari libur untuk 
memastikan hidangan khas lebaran dapat tersaji 
di hari yang Fitri. 

“Bahan bakar yang kami bawa bisa menjadi 
energi yang sangat berarti bagi masyarakat 
yang sedang dalam perjalanan, apalagi dengan 
tingginya antusias masyarakat menyambut Idul 
Fitri tahun ini. Kami akan selalu siaga, membantu 
dan menyalurkan BBM bagi yang membutuhkan,” 
lanjut seorang petugas layanan motoris, M. Dian 
Choirul Anam yang bertugas di SPBU di wilayah 
Magelang Jawa Tengah. 

Selain ketersediaan energi, layanan tambahan 
juga disediakan di titik strategis jalur mudik, jalur 
wisata, ataupun jalur rawan kemacetan dan 
bencana. Rumah Pertamina Siaga kembali hadir 
di tahun ini, menyediakan layanan kesehatan, 
layanan asuransi Tugu Mandiri, Lesehan Enduro 
yang menydiakan layanan ganti oli dan tempat 
beristirahat, serta Mini Store untuk penjualan 
merchandise resmi Pertamina termasuk Official 
Merchandise MotoGP Pertamina Grand Prix of 
Indonesia. 

“Untuk mendukung kewaspadaan dan 
keamanan selama perjalanan jauh, Rumah 
Pertamina Siaga hadir untuk menjadi tempat 

beristirahat sekaligus memastikan kesehatan 
pengendara ataupun kesehatan kendaraannya. 
Selama masa Idul Fitri, mari kita bersama-sama 
dukung pelaksanaan perjalanan mudik yang 
aman dan mudik yang sehat, tidak lupa juga 
untuk memastikan minim sampah,” jelas Randi 
Rahayu seorang petugas layanan kesehatan di 
Rumah Pertamina Siaga di Rest Area Km 57 ruas 
Jakarta Cikampek. 

Tidak lupa Pertamina turut mengingatkan 
untuk periksa kondisi kendaraan dan mengisi penuh 
BBM kendaraanmu disetiap ada kesempatan tentu 
dengan BBM berkualita seperti Pertamax Series 
dan Dex Series untuk kenyamanan perjalanan. 
Melengkapi tersebut, masyarakat juga dapat 
menggunakan MyPertamina agar perjalanan 
semakin menyenangkan dengan berbagai promo 
seperti Double Poin untuk pembelian Pertamax 
Turbo dan Dex Series pada periode 2-4 Mei, 
serta kesempatan memenangkan berbagai hadiah 
menarik dari MyPertamina Tebar Hadiah 2022. 

“Masyarakat kami imbau tidak perlu khawatir, 
Pertamina hadir dengan mengemban semangat 
Energi untuk Istiqamah, siaga dengan keteguhan 
hati memberikan pelayanan maksimal mendukung 
kelancaran perayaan Idul Fitri tahun 2022, 
memastikan ketersediaan energi dalam kondisi 
aman dan seluruh layanan berjalan dengan 
maksimal selama masa arus mudik, Hari Raya 
Idul Fitri, dan arus balik nanti. Selamat melakukan 
perjalanan, selalu berhati-hati, dan tidak lupa kami 
ucapkan mohon maaf lahir dan bathin, Selamat 
Hari Raya Idul Fitri 1443H,” kata Direktur Utama PT 
Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial 
& Trading PT Pertamina (Persero), Alfian Nasution.

Informasi mengenai seluruh layanan Pertamina 
Siaga 2022 dan produk Pertamina dapat diakses 
melalui website mypertamina.id, media sosial @
ptpertaminapatraniaga, dan @mypertamina atau 
dapat menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 
135 untuk informasi lebih lanjut.•SHC&T



JAKARTA -  Selama arus mudik dan arus balik 
Idul Fitri 2022, PT Pertamina Patra Niaga, Sub 
Holding Commercial & Trading PT Pertamina 
(Persero)  menyediakan berbagai  fas i l i tas 
tambahan sebagai solusi bagi keamanan dan 
kenyamanan pemudik. Tidak hanya layanan 
BBM, LPG, dan pelumas, kini terdapat juga 
layanan mini klinik atau fasilitas kesehatan di 
Rumah Pertamina Siaga. 

Rumah Pertamina Siaga tersebar di 19 titik 
strategis jalur tol (rest area) dan non tol wilayah 
Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. 
Layanan mini klinik menjadi layanan unggulan di 
Rumah Pertamina Siaga selama momen mudik 
Ramadhan dan Idul Fitri (RAFI) tahun ini. 

Beker j a  sama dengan  Per tamed ika , 
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga 
Irto Ginting, menjelaskan pihaknya menyiagakan 
fasilitas seperti ambulance dengan peralatan 
lengkap, ranjang periksa pasien, serta tenaga 
medis yang terdiri dari dokter dan paramedis. 
Pemudik dapat berkonsultasi j ika merasa 
kurang sehat selama di perjalanan, melakukan 
pemer iksaan umum seper t i  gu la  darah , 
kolesterol, dan asam urat, hingga mendapatkan 
obat sesuai indikasi keluhan jika diperlukan. 

“Kami turut memahami kondisi pemudik, 
dimana menempuh perjalanan jauh walaupun 
melalui jalur tol dapat terasa melelahkan. 
Sehingga Rumah Pertamina Siaga hadir untuk 
pemudik, juga sebagai dukungan Pertamina 
terhadap program pemerintah yaitu Mudik 
Aman Mudik Sehat .  Tentu dengan tetap 
memperhatikan protokol kesehatan,” ungkap 
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, 

tanggal 22 April sampai nanti tanggal 8 Mei,” 
ungkap dr. Yanti.

S e l a i n  f a s i l i t a s  k e s e h a t a n ,  I r t o 
menambahkan, Pertamina turut menyiagakan 
layanan mobil derek bekerjasama dengan Tugu 
Pratama, yang siaga di KM 57 (arus mudik) dan 
KM 62 (arus balik) ruas Tol ruas Tol Jakarta-
Cikampek. 

“Kami harap adanya fasil itas tambahan 
yang disiagakan Pertamina, dapat membantu 
pemudik untuk tetap aman dan nyaman selama 
di perjalanan hingga sampai ke kampung 
halaman, untuk merayakan momen hari raya 
bersama keluarga,” ujar Irto.•SHC&T

Irto Ginting. 
Pada  Se lasa  (26 /4 /2022 ) ,  kes iapan 

pelayanan Pertamina untuk pemudik, seperti 
fasilitas mini klinik di Rumah Pertamina Siaga, 
mendapatkan apres ias i  secara langsung 
dari Direktur Pelayanan Kesehatan Primer 
Kementerian Kesehatan RI, dr. Yanti Herman, 
saat melakukan kunjungan dan pemantauan ke 
Rest Area KM 626 di ruas Tol Ngawi-Kertosono, 
Jawa Timur. 

“Ter ima kas ih  kami  ucapkan kepada 
Pertamina yang sudah turut serta dalam rangka 
pos pelayanan terpadu untuk arus mudik dan 
arus balik, sudah operasional jauh sebelumnya 

Pertagas Kembangkan Infrastruktur Gas di Kalimantan dan Sulawes

Sambut Idulfitri, PTK Dukung Kelancaran Operasional 
Marine Pertamina
JAKARTA - Dalam menyambut 
Hari Raya Idul Fitri 1443 H, PT 
Pertamina Trans Kontinental 
(PTK) sebagai anak usaha dari 
PT Per tamina In ternat iona l 
Shipping (PIS) yang merupakan 
Subholding Integrated Marine 
Log is t i cs  ( IML )  Per tamina , 
seperti tahun-tahun sebelumnya, 
sudah mempersiapkan diri guna 
pemastian dukungan terhadap 
ketahanan pasokan LPG dan 
BBM. 

Dengan diawaki oleh Port 
Manager dan Supervisor sebagai 
pemberi komando di tiap lokasi, 
mooring gang sebagai tenaga 
penunjang yang melaksanakan 
kegiatan mooring unmooring di 
sarana tambat, serta tim tenaga 
penunjang operational Marine 
untuk melaksanakan kegiatan 
Agency, Port Operation dan 
Bunker Control, PTK secara 
konkret memastikan kelancaran 
kegiatan operasional Marine di 
Pelabuhan Pertamina seluruh 
Indonesia, sebagai penunjang 
Distribusi LPG dan BBM sepanjang 
masa Ramadhan hingga Idul 

Fitri 1443 H mendatang yang 
dikoordinasikan secara terpusat 
baik dengan Subholding maupun 
Holding.

“Dalam menyambut Idul 
F i t r i  2022, PTK sela lu s iap 
sedia melakukan monitoring, 
pengawasan, dan penyediaan 
sarana prasarana pendukung 
kegiatan operasional Marine yang 
handal, hal ini merupakan bagian 
dari kewajiban kami menyediakan 
layanan Marine Service dalam 
Subholding Integrated Marine 
Logistics” ujar Direktur Utama 
PTK, Nepos MT Pakpahan (25/4). 
Lebih lan jut ,  kes iapsiagaan 
PTK juga ditunjukkan dengan 
memastikan ketersediaan kapal 
jenis Harbour Tug dan Small Craft.

P T K  m e m a s t i k a n 
ketersediaan Harbour Tug untuk 
keg iatan sandar  lepas dan 
operasional di sarana tambat 
milik Subholding Commercial 
& Trading (PT Pertamina Patra 
Niaga (PPN))  dan Subholding 
Refinery & Petrochemical (PT 
Kilang Pertamina Indonesia (KPI)), 
guna mendukung 282 Kapal 

Angkutan PIS. Sebanyak 96 
Harbour Tug yang siap operasi 
100% dialokasikan sesuai dengan 
kebutuhan masing-masing lokasi, 
baik di lokasi PPN maupun KPI, 
dengan tujuan utama yaitu lancar 
dan selamatnya proses sandar 
lepas kapal di Pelabuhan.

Dalam penyediaan kapal 
jenis small craft, PTK bertugas 
mengelola dan mengatur alokasi 
kapal tersebut. Sebanyak 307 
small craft dikerahkan untuk 
kegiatan mooring unmooring, 

personel transfer dan oil/f ire 
fighting di seluruh Pelabuhan 
PPN dan KPI. Dengan target 
del iverables  “S iap Operas i , 
Handa l ,  dan Safe ty  F i rs t ” , 
seluruh Perwira PTK siap siaga 
untuk bertanggung jawab dan 
bertugas dalam kegiatan Port 
Operation di 101 Pelabuhan 
P e r t a m i n a  P e r s e ro ,  d e m i 
terjaganya keamanan pasokan 
BBM melalui operasional yang 
selalu mengedepankan safety dan 
berkelanjutan.•SHIML-PTK

Dukung Mudik Aman Mudik Sehat, Rumah Pertamina 
Siaga Sediakan Layanan Kesehatan Gratis 

SATGAS RAFI 2022

Pertamina menyediakan layanan mini klinik atau fasilitas kesehatan di Rumah Pertamina Siaga yang terdapat di 19 titik 
strategis jalur tol (rest area) dan non tol wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
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Pertagas Kembangkan Infrastruktur Gas di Kalimantan dan Sulawes

SEMARANG - Guna memastikan 
kesiapan para instansi  terkait 
pendukung kelancaran mudik jelang 
Idul Fitri 1443 H/2022, Kapolri 
Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo 
bersama Gubernur Jawa Tengah, 
Ganjar Pranowo,  Kapolda Jawa 
Tengah dan didampingi oleh Executive 
General Manager Pertamina Patra 
Niaga Jawa Bagian Tengah, Dwi Puja 
Ariestya, melakukan kunjungan ke 
Gerbang Tol Kalikangkung  di  wilayah 
Semarang pada Rabu (27/4/2022). 

“Kami menekankan kepada 
p ihak kepol is ian dan se luruh 
stakeholder terkait lainnya untuk fokus 
memprioritaskan faktor keselamatan 
pemudik,” ujar Kapolri, Jenderal Pol 
Listyo Sigit Prabowo. 

Dikatakannya, pihaknya juga 
mengapresiasi komitmen Pertamina 
dalam penyiapan BBM di jalur mudik 
baik melalui tol maupun jalur reguler. 

“Saya  men i l a i  Pe r t am ina 

pemudik baik pada arus mudik 
maupun arus balik nanti, sehingga 
konsumen tidak perlu khawatir, 
namun kami  juga senant iasa 
menghimbau pemudik untuk dapat 

sudah siap untuk melayani para 
pemudik termasuk dengan skenario 
pemberlakuan one way,” ujarnya. 

Da l am kesempa tan  yang 
sama,  Executive General Manager 
Per tamina Pat ra  N iaga Jawa 
Bagian Tengah, Dwi Puja Ariestya 
menyampaikan bahwa beberapa 
ruas yang rawan dengan kepadatan 
telah disiagakan beberapa SPBU 
kantong (mobi le storage )  dan  
Pertamina Delivery Service yang akan 
siaga bila diharuskan melakukan 
pengisian BBM.  

Dwi juga kembali menegaskan 
bahwa ketahanan stok BBM, 
LPG serta Avtur di Jawa Tengah 
dalam keadaan aman dan akan 
dioptimalisasikan jelang puncak arus 
mudik lebaran ini. 

“Melalui Satgas RAFI (Ramadhan 
Idul Fitri) Pertamina Patra Niaga 
Jawa Bagian Tengah berkomitmen 
memenuhi kebutuhan energi para 

Dukung Kelancaran Arus Mudik 2022,  Subholding Gas 
Pertamina Salurkan Gaslink di Rest Area Km 72A 
JAKARTA - Subholding Gas 
Pertamina melalui anak usahanya 
PT Gagas Energi  Indonesia 
(“Gagas”) menyalurkan Gaslink 
untuk Rest Area KM 72A Tol 
P u r w a k a r t a  –  B a n d u n g  – 
P a d a l e u n y i  ( P u r b a l e u n y i ) , 
Kabupaten Karawang, Jawa 
Barat. Upaya ini dilakukan dalam 
rangka mendukung kelancaran 
arus mudik Idul Fitri 2022 dan 
mendukung pertumbungan UMKM 
yang berada di area tersebut. 

G a g a s  m e l a k u k a n 
penandatanganan penyaluran 
gas bumi dengan PT Krida Bangun 
Persada selaku pengelola Rest 
Area KM 72A di Kantor Pusat PGN 
pada selasa, (26/4/2022). Gaslink 
ke Rest Area KM 72A rencananya 
akan digunakan sebagai bahan 
bakar utama food court dan 
central kitchen. 

Setelah penandatanganan 
PJBG, akan dilanjutkan dengan 
kegiatan gas-in pada hari Rabu, 
27 April 2022. Dengan begitu 
pada saat puncak arus mudik 
nanti, para pemudik sudah bisa 
merasakan manfaat energi baik 
gas bumi di rest area km 72A. 

Direktur Sales dan Operasi 
PGN, Faris Azis menyatakan 
bahwa penyaluran gas di Rest 
A re a  K M  7 2 A  m e n a m b a h 
cakupan market gas bumi dan 
menunjukkan bahwa uti l isasi 
infrastruktur beyond pipeline gas 
bumi bisa semakin meluas. 

Rest Area 72A memi l ik i 
konsep sebagai incubator bagi 
UMKM agar naik kelas dan bisa 
melakukan ekspansi usaha dalam 
jangka panjang. Hal ini menjadi 
peluang Subholding Gas Group 
untuk mendukung retail, UMKM, 
serta beberapa proyek ke depan 
di rest area tersebut. 

“Penggunaan gas bumi 
di Rest Area 72A juga dapat 
mendukung rest area tersebut 
menjadi green energy rest area 
sejalan komitmen transisi energi 
Pertamina. Sela in i tu,  turut 
mendukung pertumbuhan UMKM-
UMKM di sana. Jadi kerjasama 
ini bukan semata-mata untuk 
kepentingan B2B, tetapi ada pihak 
lain yang ikut tumbuh,” ujar Faris. 

Untuk tahap awal, perkiraan 
penyaluran gas mencapai 250 m3 
– 4.500 m3 per bulan. Selanjutnya, 
seir ing dengan peningkatan 
kebutuhan Rest Area KM 72A, 
penyaluran gas diperkirakan bisa 
mencapai 10.000 m3 per bulan. 

P e n y a l u r a n  a k a n 
menggunakan Gasl ink CNG 
berkapasitas 24 m³ per tabung. 
Ke depan, jika pemakaian Rest 
Area meningkat, penyaluran akan 
digantikan menggunakan Gaslink 
regular  yang menggunakan 
Gaslink truck (Gas Transport 
Module/GTM) dan Pressure 
Reducing System (“PRS”). 

P e n y a l u r a n  g a s  a k a n 
mengambil sumber gas dari SPBG 
milik Gagas terdekat yaitu SPBG 
Purwakarta yang berjarak sekitar 
20 km dari lokasi. 

“Rest  Area KM 72A in i 
merupakan rest area pertama 
yang menggunakan gas bumi. 
Ke depan kami berharap akan 
ada rest area-rest area lain yang 
menyusul. Dikarenakan tidak 
hanya lebih ramah lingkungan, 
penggunaan Gaslink juga terbukti 
meningkatkan efisiensi untuk 
penggunanya,” imbuh Direktur 
Utama Gagas,  Muhammad 
Hardiansyah. 

Selain penyaluran Gaslink 
ke rest area, untuk mendukung 
kelancaran Mudik tahun 2022, 
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Hardiansyah menambahkan 
G a g a s  j u g a  t e t a p  a k a n 
menyiagakan pengoperasian 
Stasiun Pengisian Bahan Bakar 
Gas seperti biasa. 

“ K a m i  a k a n  t e t a p 
mengoperasikan dan melayani 
pelanggan Gasku dan Gaslink 
seperti biasa. Untuk pelanggan 
Gasku dapat melakukan pengisian 
Gasku di SPBG maupun MRU 
terdekat dari lokasi pelanggan. 
Sedangkan untuk pelanggan 
Gaslink, kami akan mengirimkan 
gas ke lokasi pelanggan sesuai 
dengan informasi proses produksi 
di pelanggan,” jelasnya. 

Perwakilan Manajemen PT 
Krida Bangun Persada, Budi 
Haryono selaku pengelola Rest 
Area KM 72A mengungkapkan, 
keputusan penggunaan Gaslink 
di Rest Area KM 72A merupakan 
salah satu bentuk tanggung jawab 
mereka selaku pengelola rest area 
untuk menyediakan bahan bakar 
yang lebih bersih, reliable dan 
efisien untuk seluruh tenant. 

“Kami berharap kerjasama 
yang terjalin ini dapat menjadi role 
model dan membawa hasil yang 
menjanjikan untuk seluruh tenant 
disini. Adanya gas bumi di RA 72A 
merupakan suatu kontribusi kita 
tidak hanya bagi pengusaha besar 
tetapi juga untuk UMKM, karena 
memberikan manfaat dari segi 
keekonomian,” kata Budi. 

Pada saat arus mudik nanti, 
jalan tol Purbaleunyi diperkirakan 
akan di lewat i  o leh pemudik 
yang akan menuju Bandung 
dan sekitarnya. Mengutip data 
dari Kementerian Perhubungan, 
tahun ini diperkirakan akan terjadi 
peningkatan jumlah pemudik 
sebesar 40% jika dibandingkan 
jumlah pemudik di tahun 2019. 

Peningkatan jumlah pemudik 
tentunya akan meningkatkan 
jumlah kunjungan di rest area, 
termasuk Rest Area KM 72A. 
Untuk itu Gaslink hadir untuk 
mendukung pelayanan tenant-
tenant di Rest Area KM 72A agar 
lebih optimal.•SHG

Kunjungi Kesiapan Pertamina di Ruas Tol
Semarang - Batang, Kapolri Tegaskan Mudik Aman
dan Lancar Menjadi Komitmen Bersama 

SATGAS RAFI 2022

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo,  
Kapolda Jawa Tengah dan didampingi oleh Executive General Manager Pertamina Patra Niaga 
Jawa Bagian Tengah, Dwi Puja Ariestya menyapa motoris yang bertugas di wilayah Semarang.
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mengisi penuh tangki kendaraannya 
di titik awal keberangkatan untuk 
memin imal is i r  potens i  antr ian 
pengisian BBM di sejumlah rest 
area,” terang Dwi.•SHC&T JBT

Salah satu anak usaha PGN, Gagas melakukan penandatanganan penyaluran gas 
bumi dengan PT Krida Bangun Persada selaku pengelola Rest Area KM 72A, di Kantor 
Pusat PGN pada selasa, (26/4/2022).



MANADO - Task Force Energy, Sustainable & 
Climate Business 20 (ESC B20) terus mendorong 
percepatan peningkatan bauran energi untuk 
menekan perubahan iklim, penggunaan energi 
bersih, dan penurunan emisi karbon. 

Untuk mendukung percepatan itu, Pertamina 
melalui subholding Pertamina New Renewable 
Energy menginisiasi peningkatan kapasitas 
terpasang panas bumi, melalui penerapan 
teknologi Binary dengan membangun Binary Unit 
untuk menghasilkan potensi tambahan kapasitas 
listrik hingga 25 MW. 

Nicke Widyawati Direktur Utama PT Pertamina 
(Persero) menjelaskan Binary Unit merupakan 
fasilitas yang memanfaatkan brine (cairan / air 
panas bumi) yang diinjeksi kembali ke dalam perut 
bumi untuk menghasilkan listrik, sehingga dapat 
menambah kapasitas listrik yang dihasilkan. 

“Ini adalah salah satu quick win untuk 
Indonesia meningkatkan bauran energi dari 
energi baru dan terbarukan. Karena pertama, 
dari sisi hulu pembangunan Binary Unit ini tidak 
memerlukan eksplorasi sumur baru, sehingga 
lebih cepat dan investasinya lebih rendah. Kedua, 
dari sisi konstruksi pembangunannya lebih cepat 
karena sistemnya modular, sehingga investasinya 
juga lebih efisien,” ucap Nicke. 

Salah satu wilayah kerja panas bumi yang 
telah mengembangkan binary unit adalah  wilayah 
Lahendong yang dikelola oleh PT Pertamina 
Geothermal Energy (PGE). 

PGE wilayah Lahendong telah memberikan 
kontribusi yang cukup besar di dalam suplai sistem 
kelistrikan di wilayah Sulawesi Utara, yakni sebesar 
20% atau sekitar 120 MW dari 589 MW kapasitas 
terpasang daerah tersebut. 

“Hal ini sudah melampaui rata-rata daerah 
lainnya karena secara umum porsi suplai energi 
baru dan terbarukan rata-rata 12% di dalam sistem 
kelistrikan,” ujar Direktur Utama Pertamina Nicke 
Widyawati pada Senin, 25 April 2022, di Kantor 
PGE area Lahendong, Tomohon, Sulawesi Utara. 

milestone penerapan teknologi binary yang akan 
dikembangkan pada wilayah kerja panas bumi 
PGE lainnya. 

“ In i  sangat bagus, kami ingin segera 
meningkatkan energy mix dari panas bumi 
dalam sistem kelistrikan, binary ini salah satu 
terobosannya,” ujar Dannif. 

Pertamina sebagai pionir pengembangan 
panas bumi di Indonesia yang dilanjutkan oleh 
PGE,  telah mempunyai pengalaman hampir 40 
tahun dalam pengoperasian lapangan panas bumi.

Saat ini Indonesia berada pada peringkat 
kedua pengembangan panas bumi di dunia 
dengan total kapasitas terpasang sebesar 2.276 
MW.  Sekitar 82 persen dari total kapasitas panas 
bumi yang terpasang di Indonesia, dikontribusi 
dari Wilayah Kerja PGE  yang terdiri dari 672 MW 
dioperasikan sendiri dan 1.205 MW dilaksanakan 
melalui Kontrak Operasi Bersama, dengan potensi 
kontribusi emission avoidance sebesar 9,7 ton 
CO2 per tahun. 

“Penambahan sebesar 600 MW itu nantinya 
200 MW dari Binary Unit dan sisanya dari 
pengembangan baru,” tambah Direktur Operasi 
PGE Eko Agung Bramantyo. 

Melalui program energi baru terbarukan 
ini Pertamina berperan untuk pengembangan 
transisi energi terutama dalam menunjang local 
domestic resources atau sumber daya lokal untuk 
mendukung roda perekonomian masyarakat 
sekitar dengan memastikan implementasi 
Environment, Social, and Governance (ESG) 
menjadi bagian terintegrasi dari bisnis panas bumi 

Pertamina. Penerapan aspek-
aspek ESG ini merupakan upaya 
dalam memberikan nilai tambah 
ser ta  dukungan Per tamina 
pada program pemer in tah 
terkai t  pemanfaatan energi 
baru terbarukan yang ramah 
lingkungan khususnya panas 
bumi.•PTM

Kapasitas terpasang di area panas bumi 
PGE di Lahendong ini  berasal dar i  enam 
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) 
yang telah dioperasikan. Ke depan, PGE memiliki 
rencana pengembangan jangka panjang dengan 
menambah dua unit PLTP baru yang masing-
masing memiliki estimasi kapasitas 20 MW.

Dengan investasi yang rendah, lanjut Nicke, 
maka biaya produksi listrik juga bisa lebih rendah. 
Semakin besar Binary Unit yang dioperasikan 
maka tambahan listrik akan semakin besar. 
Sehingga secara keseluruhan investasi bisa lebih 

murah. 
“Kami melihat, Indonesia dengan 

potensi 28.000 MW di Geothermal ini 
menjadi satu-satunya renewable energy 
dengan best load. Artinya, energi dari 
panas bumi ini selalu tersedia dan 
tidak memerlukan back up seperti 
energi angin maupun matahari yang 
bersifat intermiten. Selain itu, binary 
juga merupakan salah satu solusi yang 
bisa menurunkan tarif listrik dan sudah 

dipastikan ketersediaannya,” ujar 
Nicke. 

Senada dengan Nicke, Dannif 
Danusaputro selaku Direktur 

Utama PT Pertamina Power 
Indones ia,  Subhold ing 
P N R E  P e r t a m i n a 
mengatakan, Binary Unit 
di Lahendong Sulawesi 
Utara ini akan menjadi 

Menjadi Showcase di Task force ESC B20, Pertamina 
Percepat Peningkatan Bauran Energi dengan Binary Unit 

INFO G20

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati melakukan didampingi Direktur Utama PT Pertamina Power 
Indonesia, Dannif Danusaputro bersama Direktur Operasi PGE, Eko Agung Bramantyo  melakukan MWT ke Binary ORC 
unit 500 kw, Pangolombian, Tomohon Selatan, Sulawesi Utara, Senin, (25/4/2022).
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Pelita Air Resmi Terbangkan Pesawat Komersial 
SOROT
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JAKARTA -   Pe l i ta  A i r  Serv ice resmi 
menerbangkan pesawat komersil terjadwal 
( regu la r  f l i gh t )  mu la i  Kamis ,  28  Apr i l 
2022. Hal ini ditandai dengan kegiatan 
Inaugural Flight Ceremony yang dilakukan 
di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, 
Jakar ta .  Keg ia tan in i  d ihad i r i  Menter i 
BUMN Erick Thohir, Direktur Utama PT 
Pertamina (Persero)  N icke W idyawat i , 
serta jajaran Direksi Pelita Air Service. 

M e n t e r i  B U M N  E r i c k  T h o h i r 
menyampa i kan  Pe l i t a  ha rus  men j ad i 
paradigma baru yang menyehatkan untuk 
industr i  pesawat terbang di Indonesia. 
Pel i ta akan menjadi  sa lah satu tu lang 
punggung untuk pembangunan industr i 
domes t i k  f l i gh t  bukan  i n t e r nas iona l . 
Resminya Pel i ta menjadi  penerbangan 
berjadwal akan menambah pertumbuhan 
ekonomi di Indonesia.

“ D a t a  s e b e l u m  C O V I D - 1 9  b a h w a 
72% industri pariwisata Indonesia adalah 
domestik artinya ini ada potensi yang luar 
b iasa.  Beberapa kementer ian sepakat 
m e n g i n t e r v e n s i ,  a g a r  p e r t u m b u h a n 
ekonomi  merata dan menyejahterakan 
bangsa,” ujarnya. 

Direktur Utama Pelita Air Service Dendy 
Kurniawan mengatakan in i  merupakan 
sejarah bagi Pelita Air yang sudah berdiri 
selama 52 tahun. Dikenal dengan reputasi 
d a n  k re d i b i l i t a s  y a n g  b a i k  d i  d u n i a 
penerbangan charter VVIP hingga swasta, 
kini Pelita mengembangkan lini bisnisnya 
untuk penerbangan komersil berjadwal. 

“Pelayanan penerbangan ber jadwal 
perdana ini dimulai dari Cengkareng ke 
Denpasar. Kami menggunakan pesawat 
Airbus A320 dengan kapasitas 180 kursi. 
Tentunya penerbangan perdana ini akan 

dukungan maupun koordinasi yang baik 
dari Pertamina sebagai induk perusahaan, 
Kementerian Perhubungan, Kementerian 
BUMN, pengelola bandara PT Angkasa 
P u r a  I ,  P T  A n g k a s a  P u r a  I I ,  A i r N a v 
Indones ia,  dan berbagai  p ihak terka i t 
lainnya. 

Un tuk  saa t  i n i ,  Pe l i t a  A i r  Se rv i ce 
memiliki 2 unit Pesawat Airbus A320-200 
yang telah tiba di Jakarta pada 11 April 
2022 yang la lu  d i  Bandara  Soekarno 
Ha t t a .  Ke  depan ,  Pe l i t a  A i r  Se r v i ce 
berencana akan membuka rute perjalanan 
ke dest inas i  wisata dan b isn is  favor i t 
lainnya di Indonesia. 

H a d i r n y a  k e m b a l i  p e n e r b a n g a n 
re g u l e r  P e l i t a  A i r  d i h a r a p k a n  d a p a t 
mengembal ikan ker induan penumpang 
un tuk  merasakan  pene rbangan  yang 
menyenangkan bersama Pelita Air.•PAS/IDK

segera  d isusu l  dengan penerbangan-
pene rbangan   t ambahan  be r i ku tnya , 
termasuk juga penerbangan ke destinasi 
baru yang ada di Indonesia,” ujar Dendy. 

Tahap awal, penerbangan reguler ini 
memiliki frekuensi 1 kali per hari dengan 
jadwal  keberangkatan dar i  Termina l  3 
Bandara Soekarno-Hat ta  puku l  09.20 
WIB dan tiba di   Bandara I Gusti Ngurah 
Rai Bal i  pada 12.10 WITA. Sedangkan 
jadwal keberangkatan penerbangan dari 
Bali – Jakarta pada 14.55 WITA dan tiba di 
Bandara Soekarno-Hatta pada 15.45 WIB. 

Tiket Pelita Air sudah bisa didapatkan 
seca ra  l angsung  me l a l u i  m i t r a  agen 
perjalanan Pelita Air, yaitu Mitra Tours and 
Travel, Bayu Buana Travel, dan Panorama 
JTB Tour. 

Dendy mengucapkan te r ima kas ih 
serta apresias i  set inggi-t ingginya atas 

Menteri BUMN Erick Thohir, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan Direktur Utama Pelita Air Sevice Dendy Kurniawan 
melakukan sesi pemotongan pita saat “Inaugural Flight Ceremony Pelita Air” yang diselenggarakan di Terminal 3 Bandara 
Soekarno-Hatta, Jakarta pada Kamis (28/4/ 2022).
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Proses Desain Capai 91%, Proyek Kilang GRR Tuban Sudah 
Separuh Jalan 
TUBAN -  Proyek Strategis Nasional (PSN) 
kilang Grass Root Refinery (GRR) Tuban 
memasuki finalisasi desain rinci atau Front 
End Engineering Design (FEED), yang setara 
dengan 49% dari proses pembangunan kilang 
minyak. Proses FEED diperkirakan selesai pada 
Mei 2022. 

PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan 
Petrokimia (PRPP) selaku pelaksana proyek 
GRR Tuban melaporkan kemajuan FEED per 
31 Maret 2022 mencapai 90,99%, atau lebih 
cepat dari target 87,84%. Proses ini diharapkan 
menghasilkan desain rancang bangun ekstra 
kompleks untuk mengolah minyak mentah 
menjadi produk BBM dan petrokimia berstandar 
internasional. 

Perseroan menjalankan kegiatan FEED 
sejak 16 Maret 2021 berkolaborasi dengan 
Tecnicas Reunidas SA (TRSA), perusahaan yang 
berbasis di Spanyol dan bergerak di bidang 
Engineering, Procurement dan Construction 
(EPC) sebagai kontraktor desain enjiniring. 
Dalam tahapan FEED, TRSA mengembangkan 
desain open-art units, fasilitas off-site dan 
utilities, pengawasan dan integrasi desain 
secara keseluruhan, termasuk data desain dari 
technology licensor (pemilik lisensi teknologi). 

“Capaian yang melebihi target ini berkat 
kolaborasi Tim Engineering PRPP dengan 
TRSA selaku kontraktor FEED yang solid untuk 

SOROT

memastikan penyelesaian FEED. Tidak lupa 
pula dukungan fungsi lain dan manajemen 
PRPP terhadap pengerjaan FEED ini,” tutur 
Eriyadi, Direktur Pengembangan PRPP, dalam 
keterangan resmi Selasa (19/4/2022). 

Secara bersamaan, kerja sama dengan 
mitra strategis terus dipertahankan antara lain 
dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) 
untuk penyediaan listrik pada tahap konstruksi 
dan Kris Energi untuk penyediaan gas. Demikian 
juga dengan pemangku kepentingan untuk 
penyediaan infrastruktur seperti jalur tol Demak–
Tuban, reaktivasi jalur kereta api Babat–Tuban, 
dukungan insentif pajak, dan dukungan lain 
yang diperlukan untuk menunjang kilang GRR 
Tuban. 

Proses pembersihan lahan (land clearing) 
yang diselenggarakan oleh tim Pertamina 
GRR Tuban pun berjalan secara simultan dan 
kini telah memasuki tahap IV. Pada fase ini 
Pertamina GRR Tuban mencangankan target 
pembersihan lahan seluas 221,17 hektare (ha), 
termasuk pembuatan drainase sementara dan 
pemasangan pagar. Penyelesaian land clearing 
tahap IV per 31 Maret 2022 adalah 49,01%, 
atau lebih cepat dari target (45,38%) dengan 
melibatkan lebih dari 330 warga sekitar area 
proyek. Secara total, proses land clearing 
GRR Tuban sejak tahap I hingga ke IV telah 
melibatkan 1.220 pekerja, dengan 99% di 

antaranya merupakan warga setempat.
Selama proses tersebut, perseroan 

menjaga prinsip Kesehatan dan Keselamatan 
Kerja (K3) di lingkungan proyek. Pada kuartal 
I-2022, pencapaian jam kerja selamat proyek 
GRR Tuban, baik di tim Pertamina GRR Tuban 
maupun di PRPP mencapai 403.496 jam. 
Secara kumulatif, jumlah jam kerja selamat 
proyek GRR Tuban sejak land clearing berjalan 
mencapai 3.536.663 jam. 

Eriyadi menambahkan setelah FEED 
selesai, perseroan akan memasuki proses Final 
Investment Decision (FID) di tingkat pemegang 
saham, untuk memastikan keberlanjutan 
proyek GRR Tuban. Selanjutnya fase rekayasa, 
pengadaan, dan konstruksi (Engineering, 
Procurement, Construction/EPC) diharapkan 
bisa dimulai pada kuartal III tahun 2023. 

“Terlepas dari dinamika situasi global saat ini 
yang berpengaruh terhadap industri minyak dan 
gas secara umum, PRPP bersama tim Pertamina 
Proyek GRR Tuban tetap berkomitmen untuk 
meneruskan dan menyelesaikan amanah 
yang telah dipercayakan kepada kami. Mohon 
doa dan dukungan semua pihak agar setiap 
tahapan yang kami rencanakan dapat berjalan 
dengan baik dan lancar termasuk juga proses 
Final Investment Decision (FID) dan dimulainya 
fase EPC nanti di tahun 2023,” pungkas 
Eriyadi.•SHR&P-PRPP
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JAKARTA -  PT Pertamina Hulu Energi sebagai 
Subholding Upstream selalu berkomitmen untuk 
menerapkan implementasi Tingkat Komponen 
Dalam Negeri (TKDN) yang bertujuan untuk 
pemenuhan aspek compliance terhadap aturan 
yang ber laku, serta mendukung program 
pemer in tah da lam rangka meningkatkan 
kapasitas nasional dan multiplier effect bagi 
keseluruhan industri dalam negeri. 

Di Triwulan I Tahun 2022 ini, Subholding 
Upstream Pertamina berhasil mencatatkan 
capaian TKDN hingga 50, 41%. Capaian TKDN 
ini diperoleh dari kegiatan pengadaan di seluruh 
l ingkungan Subholding Upstream  dengan 
TKDN Barang sebesar 28,97% dan TKDN Jasa 
sebesar 80,51%. 

Da r i  kese lu ruhan  capa ian  te r sebu t , 
Regional Indonesia Timur yang terdiri dari zona 
11 hingga 14 mencatatkan pencapaian tertinggi 
hingga 69,22% disusul oleh PT Pertamina EP 
sebagai Regional Jawa yang mencatatkan 
capaian TKDN gabungan sebesar 54,47%. 

‘’Perhitungan TKDN komponen barang 
mengacu kepada nilai sertifikat TKDN pada 
saat proses pengadaan. Sedangkan untuk 
perhitungan TKDN Komponen Jasa mengacu 
kepada hasil verifikasi TKDN yang dilakukan 
o leh Surveyor  Independen atau In terna l 
Subholding Upstream,’’ jelas Oto Gurnita, 
Direktur SDM & Penunjang Bisnis Subholding 
Upstream.

Untuk  p rog ram ru t i n  da l am rangka 

di Indonesia. 
‘’Tidak hanya melalui verifikasi capaian 

TKDN,  Subho ld ing  Upst ream  Per tamina 
juga mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil 
dan Menengah (UMKM) dengan melakukan 
pembelian dalam menunjang kegiatan bisnis 
melalui  apl ikasi  PaDi Pasar Digita l  (PaDi) 
UMKM besutan Kementrian BUMN.  Hal ini 
juga mempercepat dan mendorong efisiensi 
transaksi belanja perusahaan dan meningkatkan 
kapasitas lokal, khususnya UMKM,’’ pungkas 
Oto.•SHU

pemenuhan capaian TKDN adalah pelaksanaan 
verifikasi TKDN dan pengajuan tanda sah ke 
Dirjen Migas. Program rutin lainnya berupa 
Coaching Clinic

TKDN untuk mendukung kemampuan 
Mitra Kerja dalam memahami TKDN. Upaya 
la innya da lam peningkatan capaian n i la i 
TKDN,  Subho ld ing  Upst ream  Per tamina 
melibatkan pabrikan dalam negeri dalam setiap 
proses pengadaan barang. Sejak tahun 2018, 
Subholding Upstream telah melibatkan 119 
pabrikan dalam negeri dari berbagai komoditas 

Pertagas Kembangkan Infrastruktur Gas di Kalimantan dan Sulawes

Perkuat Pengamanan Obvitnas, PT KPI Unit Dumai, 
TNI AL dan Kodim Dumai Tanda Tangani Perjanjian 
Kerja Sama
D U M A I  -  D a l a m  r a n g k a 
memperkuat sinergi pengamanan 
Objek Vital Nasional (OBVITNAS), 
Pertamina melalui PT Kilang 
Pertamina Internasional (PT 
KPI) Refinery Unit (RU) Dumai 
bersama Pangkalan TNI AL 
Dumai dan Kodim 0320/Dumai 
tanda tangani perjanjian kerja 
sama pengamanan ,  Kamis 
(21/4/2022). 

Penandatanganan perjanjian 
kerja sama yang bertempat di 
Hotel Patra Jasa Dumai ini sesuai 
dengan  amanah  pera tu ran 
perundangan UU No. 34 tahun 
2004 tentang Tentara Nasional 
Indonesia Bab IV peran, fungsi 
dan tugas pada Pasal 7 ayat (2) 
huruf B poin 5, yang menyatakan 
bahwa tugas pokok operasi 
mi l i ter selain perang adalah 
mengamankan  Ob jek  V i t a l 
Nasional yang bersifat strategis. 
Selain itu, hal ini juga sesuai 
dengan Keputusan Presiden 

Republik Indonesia No. 63 tahun 
2004 tentang pengamanan 
Objek Vital Nasional. 

Had i r  pada  se remon ia l 
penandatanganan tersebut, GM 
RU II Dumai, Permono Avianto, 
Dandim 0320/Dumai, Letkol 
Arh Hermansyah Tarigan, SE, 
Palaksa Lanal Dumai, Letkol Laut 
(PM) Anwar Rahman, SE, serta 
jajaran dari PT KPI RU II Dumai, 
Kodim 0320, dan Lanal Dumai. 

D a l a m  s a m b u t a n n y a , 
Permono Avianto menyampaikan 
bahwa sebagai salah satu Objek 
Vita l  Nasional yang bersi fat 
s t r a t e g i s  t e n t u n y a  d a l a m 
pengamanan kilang RU II Dumai 
dibutuhkan sinergi pengamanan 
dari unsur TNI. 

“Pe r j an j i an  ke r j a  sama 
pengamanan in i  merupakan 
perpanjangan dari kerja sama 
yang selama ini telah terjalin, 
dengan harapan tentunya dapat 
terus berkesinambungan,” jelas 

Permono. 
Sedangkan Letkol Laut (PM) 

Anwar Rahman mengatakan 
bahwa dengan adanya perjanjian 
ini dapat meningkatkan kerja 
sama dan sinergi dalam menjaga 
keamanan dan ketertiban yang 
kondusif di tengah masyarakat. 

“Objek Vital Nasional yang 
bersifat strategis merupakan 
ha ja t  h idup orang banyak, 
kepentingan negara, dan sumber 

pendapatan negara sehingga 
perlu adanya pengamanan serta 
pengelolaan aktivitas yang akan 
menimbulkan dampak ancaman 
atau gangguan,” ungkap Anwar 
Rahman. 

“Semoga s inerg i  antara 
PT KPI  RU Dumai ,  TNI  AL, 
dan Kodim 0320/Dumai bisa 
terus berlanjut dan semakin 
kua t  ke  depannya , ”  t u tup 
Permono.•SHR&P DUMAI

Belum Tengah Tahun, TKDN Subholding Upstream 
Tembus 50% 
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SOCIAL Responsibility
Tinjau Kawasan Destinasi Wisata Prioritas, Wakil 
Presiden RI Sambangi Balkondes PGN Karangrejo 
MAGELANG -Wakil Presiden RI, Ma’ruf 
Amin mengunjungi Balkondes PGN 
Karangrejo, Magelang Jawa Tengah 
pada Kamis (21/4/2022). Ma’ruf 
meninjau bagaimana sinergi antara 
badan usaha dalam hal ini PT PGN 
Tbk selaku Subholding Gas Pertamina 
dengan masyarakat sekitar untuk 
mengembangkan destinasi wisata 
berbasis energi ramah lingkungan. 

“Sesua i  a rahan  Pres iden , 
p e m e r i n t a h  t e r u s  b e r u p a y a 
mengembangkan Destinasi Pariwisata 
Super Prioritas, salah satunya di 
Kawasan Borobudur. Dengan layanan 
kelas internasional dan menggunakan 
energi gas bumi yang ramah lingkungan, 
Gasblock di Balkondes PGN Karangrejo 
diharap mampu mendukung program 
tersebut. Apalagi Balkondes Karangrejo 
melibatkan masyarakat sekitar, sehingga 
juga bisa mendongkrak perekonomian 
desa,” ujarnya. 

Balkondes PGN Karangrejo 
baru-baru in i  memperkenalkan 
Gasblock sebagai ikon terbaru dari 
Balkondes Karangrejo. Tujuannya untuk 
mewujudkan interaksi dan kolaborasi 
energi baik gas bumi yang ramah 
lingkungan, serta Desa Energi PGN 
yang unik, asri, serta kaya akan budaya 
Indonesia. 

Un tuk  memo les  t amp i l an 
balkondes, dihadirkan new icon 
instagramable dalam bentuk monumen 
yaitu Meter Regulating System (MRS) 
ukuran G.1600. Selain itu Gasblock 
juga menghadirkan Restoran Truntum 
dengan layanan berkelas yang dihiasi 
pemandangan perbukitan menoreh dan 
sawah warga. 

Direktur Utama PGN M. Haryo 
Yunianto menyatakan bahwa pihaknya 

Wapres Ma’ruf Amin memanfaatkan saung di dalam Komplek Balkondes PGN Karangrejo 
untuk mengadakan pertemuan.
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mendukung penuh program pemerintah 
dalam hal pengembangan ekonomi 
komunal di daerah wisata sesuai 
komitmen ESG Pertamina. PGN 
berkomitmen mengembangkan desa 
energi Karangrejo yang bisa menjadi 
brenchmark desa sekitarnya sebagai 
desa yang berdaya, mandiri, sustainable 
dan ramah lingkungan. 

“Nuansa alam dan kearifan lokal 
masyarakat sekitar sangat membantu 
dalam keberhasilan Balkondes PGN 
Karangrejo. Alhamdulillah, tahun 2021 
Balkondes PGN Karangrejo mampu 
survive di masa pandemi COVID-19,” 
ujar Haryo. 

Layanan  Ba l kondes  PGN 
Karangrejo disiapkan untuk menopang 
destinasi prioritas Kawasan Borobudur. 
Pengelolaan Balkondes PGN Karangrejo 
tak lepas dari kolaborasi dengan warga 
sekitar, dimana saat ini Balkondes 
tersebut dikelola oleh 20 orang warga 
asli Karangrejo. 

Menurut Kepala Desa Karangrejo, 
Muhamad Hely Rofikun, kehadiran 
Balkondes menjadi hal yang sangat 
penting dalam pengembangan ekonomi 
warga, di mana sebelum adanya 
Balkondes, kunjungan wisatawan hanya 
tertuju ke Candi Borobudur saja. 

“Setelah Balkondes diresmikan pada 
tahun 2017, Alhamdulillah wisatawan 
mulai menyebar ke desa- desa di sekitar 
kawasan candi Borobudur dan bagi 
kami, Balkondes merupakan tonggak 
kebangkitan ekonomi desa. Selama 
tahun 2021 kemarin, keuntungan yang 
diperoleh mencapai sekitar Rp200 juta,” 
ujar Hely. 

Dampak positif lainnya adalah 
penciptaan lapangan kerja baru yang 
langsung berhubungan dengan 

balkondes maupun UMKM yang 
juga mendapat berkah dari kehadiran 
Balkondes ini. Ada banyak produk 
buatan UMKM masyarakat Karangrejo 
yang ikut dipasarkan di Balkondes ini 
dan diminati oleh para wisatawan dan 
tamu penginapan. Mulai dari keripik, 
hingga gula aren.

Kolaborasi energi dan Balkondes 
PGN Karangrejo juga diwujudkan dalam 
lanskap keindahan bumi Borobudur dan 
pembangunan pipa gas sepanjang 3.900 
meter untuk melayani 204 Sambungan 
Jaringan Gas Bumi Rumah Tangga 
warga sekitar balkondes. Tepatnya di 
Dusun Kretek dan Bumen. 

Selanjutnya gas bumi juga 
digunakan sebagai energi untuk water 
heater homestay balkondes, meja obor 
beberapa lokasi, dan obor api abadi di 
beberapa titik. 

“Desa Energi Karangrejo juga sudah 
tersertifikasi yang membuktikan bahwa 
layanan homestay ini dapat diandalkan,” 
kata Haryo.

Balkondes PGN Karangrejo memiliki 
layanan homestay yang terdiri atas 4  
homestay family, 2 homestay couple, 
dan 4 room single. Menempati tanah 
seluas 3 hektare, Balkondes Karangrejo 
menyediakan fasilitas penginapan, 
pertemuan, serta rumah makan. Selain 
itu, Truntum Gasblock juga menyediakan 
menu Indonesia dan western. 

“Tujuan dibangunnya Balkondes 
PGN Karangrejo adalah sebagai 
wadah perusahaan dan masyarakat 
dalam meningkatkan pemberdayaan 
ekonomi masyarakat sekitar, serta 
memperkenalkan Desa Karangrejo 
sebagai desa energi,” pungkas 
Haryo.•SHG
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Perwira PT KPI Unit dumai menurunkan bibit pohon untuk ditanam di Kelurahan Bumi Ayu dan Kelurahan Bukit Timah.
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DUMAI - Dalam rangka pelestarian 
alam menyambut Hari Bumi Sedunia 
tahun 2022 sekaligus menyukseskan 
Program Kampung Ik l im (Prokl im), 
Pertamina melalui PT Kilang Pertamina 
Internasional (PT KPI) Refinery Unit 
(RU) Dumai serahkan 160 bibit pohon 
kepada Gabungan Kelompok Tani 
(Gapoktan) Bumi Ayu dan Kelompok 
Tani Mekar Sejati, Jumat (22/4/2022).

Penye rahan  d i l a kukan  d i  dua 
kelurahan, yaitu Kelurahan Bumi Ayu 
dan Kelurahan Bukit Timah. Total bibit 
yang diserahkan sebanyak 160 yang 
terdiri dari 60 bibit Pohon Tabebuya 
dan 100 bibit Pohon Durian, Kepel, 
Manggis dan Dukuh. Hadir pada saat 
penyerahan tersebut, Basma Putra 
Diendra selaku perwaki lan dar i  PT 
KPI RU Dumai, Erawan selaku Ketua 
Gapoktan Bumi Ayu, serta Iwan Komar 
selaku Ketua Kelompok Tani Mekar 
Sejati. 

Gapoktan Bumi Ayu dan Kelompok 
Tani Mekar Sejati merupakan salah 
satu Proklim Kelurahan Bumi Ayu dan 
Bukit Timah, yang merupakan Proklim 
binaan PT KPI RU Dumai. 

Area Manager Communicat ion, 
Relations, & CSR RU II, Nurhidayanto, 
menje laskan bahwa bantuan b ib i t 
pohon dan bibit buah ini merupakan 
komitmen PT KPI RU Dumai dalam 
mendukung  p rog ram Pemer in tah 

Pusa t  un tuk  me l akukan  m i t i gas i 
perubahan iklim. 

“Selain itu, upaya ini juga merupakan 
komitmen PT KPI RU Dumai yang 
selaras dengan visi Pemerintah Kota 
Dumai dalam mewujudkan ketahanan 
pangan melalui produk pertanian dan 
perkebunan,” jelas Nurhidayanto.

P e n y e r a h a n  b i b i t  p o h o n  i n i 
d i l a k u k a n  d i  l o k a s i  y a n g  a k a n 
dikembangkan oleh Gapoktan Bumi 
Ayu sebagai  kawasan eko wisata. 
Sementara itu, bibit buah diberikan 
kepada Kelompok Tani Mekar Sejati 
yang sedang merintis pengembangan 
sentra buah. 

E r a w a n  m e n g a p r e s i a s i  P T 
KPI  RU Dumai  a tas  bantuan dan 
kepeduliannya terhadap pelestarian 
l i ngkungan .  “Kami  mengucapkan 
terima kasih kepada PT KPI RU Dumai 
atas bantuan bibit pohon dan bibit 
buah ini. Semoga menjadi berkah dan 
dapat dimanfaatkan demi kemajuan 
ke lompok dan masyarkat  d i  Kota 
Dumai,” ungkapnya. 

“Sesuai dengan tema Hari Bumi 
Sedunia tahun 2022 ini ,  ’ Invest In 
Our Planet’, mari kita bersama-sama 
meningkatkan kesadaran terhadap 
kelestarian alam dan keanekaragaman 
hayati agar terus bisa lestari hingga 
ke  anak  cucu  k i t a  nan t i , ”  t u t up 
Nurhidayanto.•SHR&P DUMAI

SOCIAL Responsibility
Sambut Hari Bumi Sedunia, PT 
KPI Unit Dumai Serahkan 160 
Bibit Pohon Dukung Proklim 
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BALIKPAP

PWP Pusat PEPC Gelar Bakti Sosial Ramadan di JTB 
B O J O N E G O R O  -  P e r s a t u a n  Wa n i t a 
P a t r a  ( P W P )  P T  P e r t a m i n a  E P  C e p u 
(PEPC) menggelar kegiatan bakt i  sosia l 
R a m a d a n  2 0 2 2  d i  l i n g k u n g a n  P E P C 
Zona 12 JTB Regional  Indonesia T imur 
Subholding Upstream Pertamina. Kegiatan 
in i  d i laksanakan d i  Mas j id  A l -Barokah, 
Area Inf rastruktur Lapangan JTB, Desa 
Bandungrejo, Ngasem, Bojonegoro, Jawa 
Timur, Selasa (12/4/2022). 

Bakt i  sosia l  in i  d ihadir i   o leh Ketua 
PWP T ingkat Pusat PEPC Al iyah Awang 
Lazuardi. Didampingi oleh Erieke Anggraini 
Edy  Pu r nomo,  A l i yah  seca ra  s imbo l i s 
menyerahkan bingkisan sembako kepada 
perwakilan Tenaga Kerja Jasa Penunjang 
(TKJP) di lingkungan proyek JTB. 

Dalam kegiatan tersebut, Aliyah Awang 
Lazuard i  mengungkapkan apres ias inya 
kepada seluruh anggota PWP PEPC yang 
telah mendukung penuh kegiatan bakti sosial 
ini melalui donasinya. Selain itu juga, dirinya 
menyampaikan terima kasih kepada panitia 
dan manajemen PEPC JTB sehingga acara 
donasi ini dapat terlaksana dengan baik dan 
lancar. 

Aliyah juga mengajak semua pihak untuk 
turut mendoakan agar proyek gas di JTB ini 
dapat segera lancar beroperasi. “Terima kasih 
atas support yang diberikan oleh manajemen 
PEPC JTB dalam membantu terlaksananya 
program ini dan kepada pekerja TKJP, dengan 
penuh kerendahan hati mohon tanda kasih 

yang besar dalam mewujudkan kesuksesan 
proyek gas JTB. 

Ditambahkan Awang, setiap peran yang 
ada di JTB menentukan kesuksesan proyek 
ini. “Mari sama-sama kita berikan yang terbaik 
agar proyek ini dapat segera selesai sehingga 
kedepan manfaat dar i  gas JTB ini  akan 
dirasakan oleh masyarakat luas khususnya 
masyarakat di Bojonegoro,” ujarnya.•SHU-PEPC

ini dapat diterima dan menjadi manfaat serta 
memberikan banyak keberkahan bagi kita 
semua,” ungkapnya. 

Pada kesempatan ini, Direktur Utama 
PEPC Awang Lazuardi   menyampaikan, 
keberadaan proyek JTB ini merupakan peran 
dari seluruh pihak yang ada dalam lingkungan 
JTB, termasuk di dalamnya rekan-rekan TKJP 
yang telah berkontribusi dan memiliki andil 

Ketua PWP Tingkat Pusat PEPC Aliyah Awang Lazuardi didampingi oleh Erieke Anggraini Edy Purnomo secara simbolis 
menyerahkan bingkisan sembako kepada perwakilan Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP) di lingkungan proyek JTB.
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Persatuan Wanita Patra

Begini Cara PWP KPI Unit Cilacap Rayakan HUT ke-22 
CILACAP - Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) 
ke-22 Persatuan Wanita Patra (PWP) PT Kilang 
Pertamina Internasional (KPI) RU IV Cilacap, 
dilakukan dengan berbagai bakti sosial dan 
santunan. Anggota dan pengurus ter jun 
langsung membagikan 300 paket berbuka 
puasa bagi yayasan, panti asuhan, dan pondok 
pesantren serta 850 paket sembako bagi 
keluarga pra sejahtera dan petugas palang pintu 
Kereta Api , Rabu (15 /4/2022). 

Da l am  kesempa tan  i t u  PWP j uga 
memberikan santunan bagi anak yatim dan 
dhuafa masing- masing senilai Rp150 ribu untuk 
250 orang. 

Plt Ketua PWP RU IV Cilacap, Nita Didik 
Subagyo menyatakan santunan bersumber 
dari dana yang dikumpulkan oleh bidang sosial 
& budaya sebagai agenda kerja subbidang 
kepedulian sosial PWP. “Sebagai wujud syukur, 
bertepatan dengan bulan suci Ramadan tahun 
ini alhamdulillah kami dapat mengadakan bakti 
sosial dan berbagi,” ujarnya 

Selain itu PWP juga memberikan bantuan 
material untuk pembangunan 10 masjid, musala, 
dan TPQ di lingkungan RU IV dengan total nilai 
Rp170 juta dalam bentuk bahan bangunan 
sesuai kebutuhan. 

Simbolis penyerahan bantuan diberikan 

Pengurus PWP KPI Unit Cilacap foto bersama dengan perwakilan penerima bantuan dalam rangka HUT ke-22 PWP.
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kepada perwakilan Masjid Al Furqon, Kelurahan 
Tambakreja sebesar Rp15 juta, Masjid Al 
Jamawi Kelurahan Tritih Kulon sebesar Rp30 
juta dan Rp15 juta untuk Musala Miftakhul Huda 
di Kelurahan Tritih Lor, Cilacap. 

Sutioko Warsyad mewakili para penerima 
bantuan menyambut bangga bantuan material 
yang diberikan PWP. “Sampaikan salam 

kami untuk para donatur, semoga infak dan 
sedekahnya menjadikan ladang pahala bagi 
mereka,” ungkapnya. 

Dengan adanya bantuan tersebut, ia 
berharap masjid dan musala penerima bantuan 
dapat menjadi rumah ibadah yang makmur 
sehingga dapat konsisten berkiprah dalam amar 
makruf nahi munkar.•SHR&P CILACAP
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Konten rubrik ini diisi oleh Tim QM Korporat (Mutu-Korporat@pertamina.com)

Sebagai bentuk komitmen untuk terus mengembangkan inovasi 
dan perbaikan berkelanjutan, dalam implementasinya Holding PT 
Pertamina melakukan langkah baru dalam pengelolaan inovasi-inovasi 
para perwira Pertamina, melalui Portal CIP. Langkah ini merupakan 
bentuk kolaborasi Holding yang melakukan replikasi dari PT Pertamina 
Geothermal Energy dengan pengembangan oleh Tim IT Support dan 
Quality Management Standardization untuk digunakan Subholding 
Integrated Marine Logistic, Refining & Petrochemical, Commercial & 
Trading, serta Pertagas dari Subholding Gas.

Pada Jumat, 22 April 2022, Holding PT Pertamina secara resmi 
memperkenalkan Portal CIP sebagai platform yang digunakan sebagai 
akses dalam pengimplementasian inovasi yang mencakup seluruh  
sirkuler CIP, mulai dari pendaftaran, Coaching PDCA, hingga ke 
penjurian.  Acara ini dihadiri SVP Human Capital Development, Tajudin 
Noor, VP Strategic Planning & Business Development, M. Askin Tohari, 
VP Organization Capability, Rini Widiastuti, Manager QMS, Muhammad 
Syafirin.

Di awal acara, Rini Widiastuti selaku VP Organization Capability 
menyampaikan ungkapan terima kasih atas cycle program dari Pertamina 
Geothermal Energy yang dapat direplikasi. Sebagai tambahan, VP OC 
juga menyampaikan pentingnya replikasi yang memiliki nilai efektif dan 
efisien bagi perusahaan. Selanjutnya VP Strategic Planning & Business 
Development, M. Askin Tohari, menjelaskan terkait salah satu manfaat 
dari Portal CIP ini adalah menjaga konsistensi  dan membuat inovasi 
akan lebih berkembang kedepannya, sekaligus mengesahkan replikasi 
Portal CIP dari PGE ke Holding.  Acara dilanjutkan dengan Tajudin Noor 
sebagai Keynote Speaker SVP Human Capital Development, “Tingginya 
antusiasme insan mutu dalam berkontribusi untuk menciptakan 
inovasi menjadi salah satu modal perusahaan untuk bekinerja lebih 
baik, dengan realisasi proyeksi value creation sebesar Rp 22.7 Trilliun 
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Perwira Akhlak, Energizing You!!!
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Pertamina…Jaya!!!Jaya!!!

diharapkan membantu perusahaan untuk mengatasi masalah dan terus 
berkembang” papar Tajudin Noor. SVP HCD juga menambahkan adanya 
Portal CIP ini menjadi media yang sangat baik untuk penyimpanan 
dan pengolahan data dari inovasi-inovasi perwira Pertamina, sehingga 
akan berdampak baik bagi kegiatan Continous Improvement Program. 
Salah satu implementasinya adalah, dengan terbentuknya Portal CIP, 
para perwira dapat mudah melakukan sirkuler CIP seperti Coaching 
PDCA, Tajudin Noor juga menambahkan tentang sumber daya Coach 
CIP yang sudah banyak dan berkualitas sehingga dapat menghasilkan 
Inovasi yang berkompeten.

 Acara dilanjutkan dengan pemaparan Step-by-Step 
penggunaan Portal CIP. Dalam agenda ini, Tim Quality Management 
Standardization menjelaskan proses pendaftaran inovasi sebagai 
langkah awal dalam penggunaan Portal CIP. Dalam proses pendaftaran, 
perwira Pertamina hanya cukup mengisi data Gugus yang terdiri dari 
Nama Gugus, judul dan deskripsi singkat inovasi, periode inovasi, 
entitas, serta keanggotaan dari gugus yang didaftarkan, Selanjutnya 
dijelaskan juga, Portal CIP juga sudah menjadi platform yang dapat 
menyimpan data CIP, dalam pengimplementasiannya Portal CIP 
menyediakan fitur Upload risalah serta dokumen-dokumen pendukung 
dari inovasi insan mutu Pertamina. Sebagai bentuk implementasi dari 
proses pendaftaran, acara dilanjutkan dengan praktik pendaftaran 
yang dilakukan langsung oleh perwira Pertamina. Dalam agenda 
ini, Ariyani sebagai perwakilan dari Subholding C&T melakukan 
pendaftaran langsung melalui Portal yang beliau akses. Diakhir 
acara, Desy Puspitasari selaku Sr. Analyst I Quality Management and 
Standardization membantu menjelaskan terkait teknis proses sirkuler 
CIP di Portal CIP meliputi Pendaftaran, Coaching PDCA hingga 
penjurian serta beberapa regulasi terkait penggunaan Portal CIP melalui 
QnA Live Event•

Launching Portal CIP:
Langkah Baru dalam pengelolaan CIP.
Oleh:  Fungsi QMS – Direktorat SDM
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Kick off Optimasi & Integrasi Penugasan 
Pemerintah

Direktorat Logistik & Infrastruktur

Tindak lanjut “Sapta Prasamaya” sebagai 
Komitmen Executive Board Atas Program 
Kerja 2022, dimana salah satu poinnya 
adalah “Alignment Penugasan Pemerintah 
dengan RKAP 2022 sehingga selaras dengan 
Corporate Object ive”, Holding  melalui 
Fungsi Government Program Management 
(GPM) selaku Fungsi Integrator Penugasan 
Pemerintah saat ini sedang melaksanakan 
kegiatan identifikasi potensi Optimasi & 
Integrasi Penugasan Pemerintah dengan 
Program Kerja Pengembangan Bisnis RKAP 
2022.

Gambar 1 : “Sapta Prasamaya 2022” yang berisi program 
Kerja yang ditanda tangani Direksi Holding-Subholding

Saat ini, Penugasan dari Pemerintah 
d i laksanakan secara  mas ing-mas ing 
oleh Subholding (SH) terkait dan belum 
terintegrasi, serta belum adanya peran Coach 
dan Ambasador dalam mengoptimalisasi 
seluruh program dan proyek penugasan 
Pemerintah; untuk itu diperlukan adanya 
proses balancing pelaksanaan penugasan 
dengan kebutuhan permintaan perusahaan 
ke Pemerintah. Kesempatan ini menjadi 
peluang perusahaan untuk memaksimalkan 
program kerja Pengembangan Bisnis di RKAP 

2022 untuk lebih meningkatkan value added 
melalui tambahan dukungan dari Pemerintah 
sebagai resiprokal bisnis atas penugasan 
yang Pemerintah berikan.

Pada tahun 2022 ini terdapat 61 (enam 
puluh satu) Penugasan dari Pemerintah 
kepada Pertamina, dimana 14 diantaranya 
merupakan Proyek Strategis Nasional. Dari 
61 Penugasan tersebut, 21 penugasan 
kepada SH Gas, 11 Penugasan kepada SH 
Refinery&Petrochemical (R&P), 12 Penugasan 
kepada SH Upstream, 10 Penugasan kepada 
SH Commercial & Trading (C&T), 2 Penugasan 
kepada SH Power & New Renewable Energy 
(P&NRE), 2 Penugasan di Holding (Fungsi 
Gas Holding), dan 3 Penugasan dalam tahap 
inisiasi.

Sebagai  tahap awal  dar i  kegiatan 
Optimasi & Integrasi tersebut, telah dilakukan 
proses identifikasi awal dan screening seluruh 
peluang bisnis di Subholding (SH) dalam 
mencari potensi bisnis yang membutuhkan 
tambahan dukungan/support Pemerintah 
dalam mengakselerasi dan mengoptimasi 
project ataupun program kerja RKAP 2022. 
Sejalan dengan hal tersebut pada hari Rabu, 
20 April 2022, Fungsi Government Program 
Management (GPM) melaksanakan agenda 
Kick off Optimasi & Integrasi Penugasan 
Pemerintah secara online yang dihadiri 
oleh seluruh perwakilan Direksi Holding-
Subholding di Pertamina Grup.

Berdasarkan hasil identifikasi awal yang 
sudah dilaksanakan terdapat 47 proyek 
atau program kerja yang membutuhkan 
support  dar i  Pemer intah,  d imana 12 
diantaranya merupakan bagian dari Proyek 
Strategis Nasional (PSN), dengan jenis 
support yang dibutuhkan sebagian besar 
terkait kebutuhan Fasilitator/Mediator oleh 
Pemerintah Pusat dalam rangka penyelesaian 
isu dan permasalahan antar badan usaha, 
kemudahan dan percepatan perizinan, serta 
pembuatan ataupun revisi Regulasi terkait.

Selanjutnya akan dilakukan evaluasi lebih 
lanjut (Link & Match) Penugasan Pemerintah 
dengan hasil identifikasi dukungan dari setiap 
Sub Holding. Dalam pelaksanaan inisiasi 
ini diperlukan dukungan dari seluruh SH 
untuk dapat mengidentifikasi project terkait 
infrastruktur yang membutuhkan dukungan 
Pemerintah beserta value added  bagi 
Perusahaan/stakeholder/shareholder.

Oleh:  Tim Government Assignment – Dit Logistik & Infrastruktur

Diharapkan, dengan adanya Penugasan 
Pemerintah ini, melalui inisiasi kegiatan 
Optimasi & Integrasi (link & match) dapat 
membantu mengoptimalkan portofol io 
Pengembangan  B i sn i s  RKAP 2022 , 
peningkatan kondisi keuangan Perusahaan 
serta memfasilitasi tambahan dukungan yang 
diperlukan Pertamina kepada Pemerintah 
sehingga penugasan yang diberikan menjadi 
lebih ekonomis.

Gambar 2 : Identifikasi Awal Kebutuhan Support Pemerintah 
terhadap Penugasan dan Program Kerja RKAP 2022

Gambar 3 : Support yang dibutuhkan berdasar pada 
identifikasi awal

Gambar 4 : Lembaga atau Kementerian yang diharapkan 
support-nya

Pelaksanaan kick off Optimasi & Integrasi Penugasan 
Pemerintah Rabu, 20 April 2022
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